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PROIECT 

 

DECIZIE Nr. 4/4 

 
din ___ septembrie  2020 

 

 "Cu privire la aprobarea cheltuielilor de bază aferente serviciului  

public de alimentare cu apă potabilă, de canalizare și epurare a 

 apelor uzate  pentru Î.M.  D.P.„Apă-Canal ” Telenești pentru anul 2020 . 

 

Având în vedere recomandarea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energeticî  privind aprobarea 

cheltuielilor de bază aferente serviciului public de alimentare cu apă potabilă, de canalizare și epurare a apelor 

uzate  pentru Î.M.D.P. “Apă-Canal ” Telenești,  în  conformitate cu  prevederile, art.35 alin. (8) din Legea nr 

303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare,art.14 alin. (2) lit.j
1
), q) a Legii 

nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, și în conformitate cu pct 27,30,32,35 din  

“Metodologia de determinare,  aprobare și  aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, 

de canalizare și epurare a apelor uzate” aprobat prin Hotărârea ANRE nr.489 din 20 decembrie 2019,  

Hotărîrea Consiliului de Administrare a ANRE nr.291/2020 din 18 august 2020 privind avizarea 

cheltuielilor  de bază pentru Î.M.D.P. Apă-Canal ” Telenești , având în vedere avizul comisiei economie,  

buget – finanțe şi administrarea domeniului public din ___ septembrie 2020,  Consiliul orăşenesc Teleneşti 

 

                                                                                DECIDE: 

 

1. Se  aprobă cheltuielile de bază pentru anul 2020 necesare pentru desfășurarea activității de furnizare 

/prestare a serviciului public de alimentare cu apă potabilă, de canalizare și epurare a apelor uzate  de 

către ÎM DP “Apă-Canal ” Telenești,  aprobării  și aplicării tarifelor pentru serviciul public de 

alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate, valorile cheltuielilor  aferente 

serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate furnizat de către 

Î.M.D.P. “Apă-Canal ” Telenești, conform anexei nr.1. 

2. Comisia pentru economie, buget- finanțe și administrarea domeniului public va duce controlul 

asupra îndeplinirii prevederilor prezentei decizii. 

3. Prezenta decizie întră în vigoare la data includerii în Registrul de stat a actelor locale 
 

 

 

 

 

  Preşedinte de şedinţă     -              

 

                       Secretar al Consiliului                      Nicolae NASTAS 
 


