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Cu privire la aprobarea tarifului pentru
serviciul public de epurare qi evacuare

a apelor tzate

in conformitate cu prevederile art.10, 118-126 Cod Administrativ nr.116 din 19.07.2018;

aft.14 alin.(2) lit.q) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administralia publicd locald,

ar1.8 alin.(1), lit.c) din Legea nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apd

gi de canalizare, Hotdrdrea Agenfiei Nalionale pentru Reglementare in Energeticd nr.741 din

I8.12.2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare gi aplicare a tarifelor
pentru serviciul public de alimentare cu ap6, de canalizare gi epurare a apelor uzate, Legea

rc]l34 din 02.04.1997 privrnd societdlile pe acliuni, av6nd in vedere Prescriplia Inspecliei

Financiare din subordinea Ministerului Finanlelor nr.27-08-101719 din 09.A7.2019 privind

rezultatele inspectdrii financiare tematice referitor la corectitudinea gestiondrii patrimoniului

public, suportdrii unor cheltuieli qi consumuri, corectitudinii qi plenititudinii oblinerii veniturilor

care influienliazd asupra rezultatului financiar qi defalcdrilor in bugetul local la Societatea pe

Acliuni Regia Apa-Canal Orhei in perioada de activitate 01.01 .2016-3L05.2019, corespondenla

SocietSlii pe Acliuni Regia Apd-Canal Orhei nr.427-07 din 11.07.2019 Ei notificarea S.R'L.

"Orhei-Vit" nr. 45-OV din 27 .06.2019,

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI DECIDEi
1. Se aproba tariful pentru serviciul public de epurare qi evacuare a apelor uzate in

mdrime de 33,0 lei pentru 1 mr 1frrA TVA) fvrnizat de cdtre Regia Apd-Canal Orhei S.A. cdtre

consumatorul S.R.L. "Orhei-Vit".
2. Prezenta decizie serveEte temei pentru S.A.Regia Ap[-Canal Orhei, in persoana

directorului general Victor PERTU pentru aplicarea tarifului aprobat, din momentul expirdrii

Contractului de furnizare a serviciului de canalizare prin epurarea apelor uzate semnat la

0r.01.2016.
3. Se abrogd punctul 1 al deciziei Consiliului municipal Orhei nr.3.l4 din22.04.2016

,,Cu privire la aprob arca tarrfelor la serviciul de epurare Ei evacuare a apelor uzate pentru

S.A."Orhei-Vit" gi solulionarea pe cale amiabild a litigiului".
4. Prezenta decizie intrd ?n vigoare la data includerii in Registrul de stat al actelor locale

gi poate fr. atacatdin termen de 30 de zile de la data comunicdrii in Judecdtoria Orhei.
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