
REPUBLICA WgfäW MOLDOVA 

CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU 

D E C I Z I E 

3 Mcvtoe- 2 0 0 4 N r . / / / j ? 

Despre aprobarea Regulamentului 
privind modalitatea de examinare şi aprobare a 
tarifelor la serviciile de alimentare cu apă şi evacuare 
a apelor uzate, furnizate consumatorilor 
de către S.A. "Apă-Canal Chişinău" 

în scopul asigurării detalierii articolelor de cheltuieli, incluse în componenţa 
tarifelor Ia serviciile de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi respectării 
compatibilităţii actelor normative în vigoare, privind formarea preţurilor, cu 
Standardele Naţionale ale Contabilităţii din Republica Moldova, Acordului de 
împrumut nr. 609, privind reabilitarea sistemului de alimentare cu apă din 
municipiul Chişinău, încheiat cu BERD la 20 noiembrie 1997, ratificat prin 
Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.l600-XIII din J0.03.1998, în 
temeiul art. 18, alin. (2), lit. d) şi art. 23 , alin. (4) din Legea privind administraţia 
publică locală nr. 123-XV din 18.03.2003, Cons i l iu l m u n i c i p a l Chiş inău 

1. Se aprobă şi se pune în aplicare, cu începere de la data publicării în mass-
media, Regulamentul privind modalitatea de examinare şi aprobare a tarifelor la 
serviciile de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate, furnizate consumatorilor 
de către S.A. "Apă-Canal Chişinău" (se anexează). 

2. S.A. "Apă-Canal Chişinău"(dl Constantin Becciev) se va călăuzi, la 
elaborarea şi coordonarea tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi 
evacuare a apelor uzate, de prevederile "Regulamentului" menţionat. 

3. Viceprimanil municipiului Chişinău dl Vasile Ursu va asigura controlul 
executării prevederilor prezentei decizii. ş 

DECIDE: 

SECRETAR AL CONSILIULUI 

CONTRASEMNAT: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Societatea pe~icţ iuni 
' 'Apă-Canal C h i ş i n ă u " 

S^pbjai Roşcovan 

/°f%dimir Şarban 

Apa-Lana l C h i ş i n ă u " 
intrare Nr. H r l , J 



Anexă 
la decizia Consiliului municipal Chişinău 
m/Ş/M din 3 CC^tcZe 2004 

Ï. DISPOZIŢII GENERALE 

1.1. Regulamentul privind modalitatea de examinare şi aprobare a tarifelor la 
serviciile de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate, furnizate consumatorilor (în 
continuare — Regulament) de către S.A. „Apă-Canal Chişinău" (în continuare — 
"Furnizor") este elaborat, în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova 
şi stabileşte modul de calculare şi aprobare a tarifelor pentru serviciile de alimentare cu 
apă şi evacuare a apelor uzate în municipiul Chişinău şi localităţile adiacente, în raza 
cărora "Furnizorul" prestează serviciile respective. 

1.2.Prezentul Regulament defineşte: 
a) aplicabilitatea prevederilor Iui; 
b) modul de examinare şi aprobare a tarifelor în baza indicilor economici anuali. 

1.3.Mecanismul de reglementare a tarifelor pentru serviciile de alimentare c. 
şi evacuare a apelor uzate se bazează pe următoarele principii: 

a) tarifele trebuie să contribuie la alimentarea fiabilă a consumatorilor cu ap.""^" 
la evacuarea apelor uzate; 

b) tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate, 
prestate de către „Furnizor", se elaborează în baza SNC şi a obligaţiunilor faţă de 
BERD; 

c) tarifele trebuie să asigure un nivel rezonabil de rentabilitate a activităţii 
curente şi de perspectivă a "Furnizorului"; 

d) tarifele vor crea oportunităţi pentru reinvestiri şi dezvoltarea serviciilor de 
alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate; 

e) stabilirea tarifelor va fi transparentă, fiind făcute publice. 



1 APrezentul kegulament prevede o perioadă de tranziţie de cinci ani întru 
stabilirea tarifelor unice pentru toate categoriile de consumatori, egale cu tarifele medii 
ap*aale. 

II. APLICABILITATEA PREVEDERILOR PREZENTULUI REGULAMENT 

Prevederile prezentului Regulament vor fi respectate de către: 
Consiliul municipal Chişinău, "Furnizor" şi consumatorii serviciilor de 

alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate din municipiul Chişinău şi localităţile 
adiacente, în raza cărora "Furnizorul" prestează serviciile respective. 

III. MODUL DE CALCULARE ŞI APROBARE A TARIFELOR MEDII ANUALE 

3.1 ."Furnizorul" propune spre examinare Consiliului municipal Chişinău tarifele 
medii anuale pentru serviciile de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate în baza 
SNC şi a obligaţiunilor faţă de BERD, stipulate în Acordul de împrumut nr. 609 din 20 
noiembrie 1997. 

3.2."Furnizorul" prezintă spre examinare şi adoptare Consiliului municipal 
Chişinău un set de documente prin care se solicită aprobarea tarifelor pentru serviciile 
de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate (în continuare — „set"). 

3.3.Setul va conţine: 

a) proiectul deciziei Consiliului municipal Chişinău cu toate anexele necesare; 
b) calculul noilor tarife în baza SNC şi Acordului de împrumut, menţionate în 

pct.3.1 al prezentului Regulament; 
c) copiile dărilor de seamă contabile şi statistice, raportul de audit şt raportul 

financiar anual; 
d) motivele ce au generat intenţia de a modifica tarifele, pronosticul volumului 

serviciilor de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate, pe categorii de consumatori; 
e) calculul consumului tehnologic şi al pierderilor de apă, conform Metodicii 

elaborării normativelor consumului tehnologic de apă la întreprinderile prestatoare de 
servicii de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate din Republica Moldova, 
aprobată prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Teritoriului, Construcţiei şi Gospodăriei 
Comunale nr. 163 din 27. ] 0.1999; 

f) analiza pierderilor financiare sau a supraprofitului obţinut de "Furnizor", din 
cauza apariţiei factorilor obiectivi în perioada de valabilitate a tarifelor precedente; 

g) problemele ce rezultă din modificările legislaţiei, modificările neprevăzute în 
activitatea „Furnizorului"; 

h) documentul de coordonare a tarifelor cu organele abilitate cu astfel de funcţii. 

3.4.în termen de 2 luni, în caz că nu vor fi necesare materiale suplimentare, 
direcţiile Consiliului municipal şi subdiviziunile Primăriei de competenţa cărora ţine 
coordonarea tarifelor, vor examina şi vor pregăti avizele respective. 
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3.5. Direcţiile Consiliului municipal pot solicita materiale suplimentare de la 
"Furnizor", dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare, până la data expirării termenului de 
examinare. 

3.6."Furnizorul", având toate avizele subdiviziunilor respective, prezintă setul în 
comisiile de specialitate. 

3.7.Comisiile de specialitate, în termen de 20 zile, vor examina setul de 
documente şi vor pregăti avizele respective ca mai apoi să fie prezentat spre aprobare 
Consiliului municipal. 

3.8.Consiliul municipal Chişinău va examina, aproba sau respinge argumentó 
tarifele propuse în termenele şi modalitatea prevăzute de legislaţia în vigoare, fiin^ 
drept să consulte un organ profesional în domeniu. 

3.9.în cazurile investirii surselor de împrumut, "Furnizorul" prezintă suplimentar 
Consiliului municipal Chişinău un proiect de fezabilitate, cu indicarea mijloacelor 
financiare necesare, graficul de rambursare a sumelor creditelor şi dobânzilor, 
indicatorii ce confirmă eficienţa şi temeiurile investiţiilor inevitabile (la survenirea 
cazurilor de stare excepţională etc.), întru asigurarea fiabilităţii sistemului. Suma 
investiţiilor respective va fi inclusă în calculul tarifelor după aprobarea proiectului de 
fezabilitate de către Consiliul municipal Chişinău. 

3.10.Lipsa unor materiale sau refuzul prezentării lor, conform cerinţelor 
prezentului Regulament, servesc drept temei pentru respingerea solicitării cu privire la 
adoptarea tarifelor. 

3.11.în cazurile apariţiei divergenţelor, neclarităţilor, diverselor opinii între 
"Furnizor", direcţiile Consiliului municipal şi subdiviziunile Primăriei municipiului 
Chişinău pe marginea executării prevederilor prezentului Regulament, soluţionarea lor 
va avea loc în baza concluziei experţilor independenţi, selectaţi prin decizia Consiliului 
municipal Chişinău. 

3.12.în cazul când tarifele diferenţiate sunt stabilite fără echilibrarea reduc r 
pentru o categorie de consumatori şi majorărilor pentru o altă categorie, Con^_ al 
municipal Chişinău este obligat să compenseze lunar Furnizorului pierderile supo-
din aceasta cauză. în acest scop, Consiliul municipal Chişinău va prevedea un a. . / 
separat de cheltuieli la adoptarea bugetului anual. 

3.13.Tarifele adoptate vor fi valabile de la data pubJicării ior în "Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova". 

3.14.Dacă în perioada de valabilitate a tarifelor, inflaţia reală depăşeşte sau e mai 
mică de 3 % pe trimestru, „Furnizorul" va modifica în mod independent tarifele (atît în 
aspect de majorare, cît şi în aspect de reducere), cu începere din luna a 2-a a următorului 
trimestru. - * • ' -; 

3.15.Supraprofitul sau pierderile obţinute ca rezultat al scumpirii materialelor, 
resurselor energetice, modificării volumelor de consum al serviciilor, recepţionăm 
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S E C R E T A R A L C O N S I L I U L U I 

Vladimir Ş a r b a n 

obiectivelor fondurilor fixe de la alte departamente şi modi l icăr i i legislaţiei in vigodre, 
se vor lua în calcul la elaborarea următoarelor tarife. 

3.16.în cazul creşterii considerabile a cheltuielilor, u rmare a aplicării noilor t e te 
normative ale Republicii Moldova sau creşterii inflaţiei mai mul t de 2 0 % anual , tari ele 
vor fi reexaminate înainte de termen la şedinţa Consiliului munic ipa l Chiş inău , con romi 
prezentului Regulament. 

IV. DISPOZIŢII FINALE 

4.1 .Prezentul Regulament intră în vigoare din m o m e n t u l aprobări i de <.ăue 
Consiliul municipal Chişinău. 

4.2.în cazul în care actele normative adoptate de c â n e organe le centrale de rt sori 
stabilesc altceva decât cele prevăzute în prezentul Regu lament , se aplică prevederile 
noilor acte normative adoptate. 


