REPUBLICA M O LD O V A
RAIONUL CĂUŞENI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI
Decizie nr.
din 0/. M 2022
Cu privire la apr obarea cuantumului
cheltuielilor de bază pentru S.R.L. ’’Izvor Cristalin”
A vân d în vedere:
hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru
Reglementare în Energetică cu privire la emiterea Avizului privind cuantumul
cheltuielilor de bază pentru S.R.L. ’’Izvor Cristalin” nr. 90 din 04.03.2022;
- demersul Agenţiei Naţionale pentru Reg lem en tare în Energetică nr. 05 01/816 din 07. 03.2022 înregistrat în registrul c om un al Primăriei or. Căuşeni de
evidenţă a corespondenţei cu nr. de intrare 02/1 - 23 - 214 din 09.03.2022,
în baza:
art. 4 (1), lit. с), 12 (1), (2) din Le gea privind descentralizarea
administrativă nr. 435 - X V I din 28.12.2006,
- art. 35 (8) din Le ge a privind serviciul public de alimentare cu apă şi de
canalizare nr. 303 din 13.12.2013,
în conformitate cu M eto dologia de determinare, aprobare şi aplicare a
tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a
apelor uzate apr obată prin Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reg lemen tare în
Energetică nr. 489 din 20 decembrie 2019,
în temeiul art. 3, 9, 1 0 ( 1 ) , (2), 14 (3), 19 (3), 20 (1), (5) din Legea privind
administraţia publică locală nr. 436 - XVI din 28. 12.2006, Consiliul Orăşenesc
Căuşeni, DECIDE:
1.
Se aprobă cuantumul cheltuielilor de bază aferente serviciului public de
alimentare cu apă potabilă furnizată de către S.R.L. ’’Izvor Cristalin” pentru anul
2022, după cum urmează:
D e n u m ire a c h e ltu ie lilo r de b az ă

S im b o l

1. C heltu ie li m a te ria le
2. C heltu ie li cu p e rs o n a lu l

Coa

3. C h e ltu ie li de în treţin ere şi e x p lo ata re a
siste m u lu i pu b lic de a lim en tare cu apă
4. C h eltu ie li de distrib u ire a d m in istrativ e

Total

CPo
C IE o

Suma
mii lei
1 1.4
104.1
7.0

CADo

16.4

CBo

138,9

2. Prezenta decizie poate fi contestată, conform pr evederilor art. 19, 164 (1),
165 (1), 166 din Codul administrativ al Republicii M o ld o v a cu cerere prealabilă, în
termen de 30 de zile de la data comunicării, la Consiliul orăşenesc Căuşeni cu
sediul pe adresa: or. Căuşeni, str. M. Radu, nr. 3.
In cazul dezacordului cu răspunsul la cererea prealabilă poate fi contestată,
în termen de 30 zile de la data comunicării, la jud ec ătoria Căuşeni, sediul central,
pe adresa: or. Căuşeni, str. Ştefan cel M are şi Sfânt, nr. 86.
3. Prezenta decizie se comunică:
- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;
- Administraţiei S.R.L. ’’Izvor Cristalin” ;
- Agenţiei Naţionale pentru Reg lemen tare în Energetică;
- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat şi se aduce la
cunoştinţă publică prin intermediul plasării pe pa gina web a Primăriei
oraşului Căuşeni şi includerii în Registrul de stat al actelor locale.
PREŞEDINTELE
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