
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2022

Proiect

Cu privire la aprobarea tarifelor
pentru serviciile auxiliare
prestate consumatorilor de către
SRL «Glorin Inginering»

În conformitate cu art.  14 alin. (2) lit.  j1) i q)  din Legea Republicii  Moldova privindș
administra ia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006; art. 4 alin. (1) lit. c) din Legeaț
Republicii Moldova privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006;
art. 3 alin. (1) lit. c) i art. 15 din Legea Republicii Moldova serviciilor publice de gospodărieș
comunală nr. 1402-XVI din 24.10.2002; art. 8 alin. (1) lit. c) si d) i art. 35 partea (15) din Legeaș
Republicii Moldova privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 303 din 13
decembrie 2013, Hotărârea ANRE „Cu privire la aprobarea Metodologiei de aprobare i aplicareș
a tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de operatorii de servicii publice de alimentare cu
apă i canalizare consumatorilor” nr.270/2015 din 16 decembrie 2015, având în vedere Hotărâreaș
Consiliului  de  administra ie  al  ANRE  nr.  233  din  4  mai  2022,  în  baza  scrisorii  ANRE  ț
nr. 05-01/1570 din 10 mai 2022 (numărul de înregistrare al primăriei nr. 03-13/2997 din 11 mai
2022), –

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se aprobă i se pune în aplicare de la 1 noiembrie 2022 tarifele pentru  ș serviciile auxiliare
prestate  consumatorilor  de  către  SRL  «Glorin  Inginering»,  conform  anexei  la  prezenta
decizie.

2. Prezenta decizie poate fi  contestată la Judecătoria Băl i (sediu: centru, str. Hotinului, 43) înț
termen de 30 de zile de la data comunicării,  potrivit prevederilor Codului administrativ al
Republicii Moldova nr.116/2018.

3. Controlul  asupra executării  prezentei  decizii  se  pune în sarcina comisiilor  consultative  de
specialitate  pentru  activită i  economico-financiare,  pentru  gospodăria  municipală,ț
administrarea bunurilor i protec ia mediului, pentru drept i disciplinăș ț ș

Preşedintele şedinţei a XV
extraordinare a Consiliului
municipal Bălţi

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului 
municipal Bălţi                                                                        Irina Serdiuc



Anexa
la decizia Consiliului mun. Băl iț

nr. _____ din _________________2022

TARIFELE
pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către SRL «Glorin Inginering»

Nr. tarif Tarife servicii auxiliare

TARIF standard 
(fără TVA)

TARIF
suplimentar
pentru 1m

eavă/ 1ț
contor/ 1 foi

casnic noncasnic*

3. Racordarea instala iilor interne de canalizare ale consumatorilor la re eaua publică de ț ț
canalizare, racord executat de operator

3.1 Tariful pentru racordarea instala iilor interne de canalizare ale ț
consumatorilor la re eaua publică de canalizare. ( evi PVC, ț Ț
D = 110 mm)

718,79 718,79 118,19

3.2 Tariful pentru racordarea instala iilor interne de canalizare ale ț
consumatorilor la re eaua publică de canalizare. ( evi PVC, ț Ț
D = 160 mm)

1034,68 180,54

3.3 Tariful pentru racordarea instala iilor interne de canalizare ale ț
consumatorilor la re eaua publică de canalizare. ( evi PVC, ț Ț
D = 200 mm)

1577,79 288,34

3.4 Tariful pentru racordarea instala iilor interne de canalizare ale ț
consumatorilor la re eaua publică de canalizare. ( evi PVC, ț Ț
D = 250 mm)

2266,62 426,10

3.5 Tariful pentru racordarea instala iilor interne de canalizare ale ț
consumatorilor la re eaua publică de canalizare. ( evi PVC, ț Ț
D = 300 mm)

3591,62 691,10

5. Racordarea la re eaua publică de canalizare, în cazul cînd consumatorii au asigurat executarea ț
racordurilor de canalizare

5.1 Tariful pentru racordare la re eaua publică de canalizare, în ț
cazul cînd consumatorii au asigurat executarea racordurilor de 
canalizare.

76,62 76,62

7. Reconectarea la re eaua publică de canalizare a instala iilor interne de canalizare ale ț ț
consumatorului, care anterior au fost deconectate de către operator din cauza încălcării de 
către consumator a normelor de utilizare i/sau a clauzelor contractualeș

7.1 Tariful pentru reconectarea la re eaua publică de canalizare a ț
instala iilor interne de canalizare ale consumatorului,care ț
anterior au fost deconectate de către operator din cauza 
încălcării de către consumator a normelor de utilizare i/sau a ș
clauzelor contractuale.

132,71 132,71

9. Deconectarea de la re eaua publică de canalizare a instala iilor interne de canalizare, la ț ț
solicitarea consumatorului, cu excep ia cazurilor de reziliere a contractului pentru furnizarea ț
serviciului public de canalizare

9.1 Tariful pentru deconectarea de la re eaua publică de canalizare aț
instala iilor interne de canalizare, la solicitarea consumatorului, ț
cu excep ia cazurilor de reziliere a contractelor pentru furnizareaț
serviciului public de canalizare.

90,08 90,08

11. Reconectarea la re eaua publică de canalizare a instala iilor interne de canalizare, care anteriorț ț
au fost deconectate la solicitarea consumatorului

11.1 Tariful pentru reconectarea la re eaua publică de canalizare a ț
instala iilor interne de canalizare, care anterior au fost ț
deconectate la solicitarea consumatorului.

51,66 51,66

18. Eliberarea, la solicitarea consumatorului, din arhiva operatorului a copiilor de pe acte i de pe ș
proiect, prezentate de consumator operatorului

18.1 Tariful standard pentru furnizarea serviciului de eliberare din 
arhiva operatorului a copiilor solicitate de pe acte i de pe ș
proiect, prezentate de consumator operatorului i păstrate în ș
arhiva operatorului.

7,01 7,01 0,76

 * – Cheltuielile aferente procurării/achitării contoarelor se vor efectua din contul consumatorului 
noncasnic.
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