
 

 

  Republica Moldova                                      Республика Молдова 

Raionul   Cantemir                                                            Кантемирский район                                          

Consiliul comunal                                    Коммуналный Совет 

Ciobalaccia                                                 Чебoлакчия 

_____________________________________________________________________________ 
   MD-7318, r. Cantemir, s. Ciobalaccia, tel.273/70/2/38; 273/70/6/78: e-mail: primaria.ciobalaccia@gmail.com 
 

PROIECT 

DECIZIE 

19 august 2022                                                                                                    Nr. 05/11-XXVII   

                                                                          

,,Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă 

 furnizate populaţiei de către Î.M. ,,Ciobalaccia-Servicii,,” 

 

      În baza art. 14 alin. (2) lit. q din Legea privind admnistraţia publică locală nr. 436/2006, 

Hotărîrea Guvernului nr. 741/2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de determinare aprobare 

şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor 

uzate, procesul verbal de consultare publică, avizul comisiei consultative de specialitate activităţi 

economico-financiare, consiliul comunal Ciobalaccia 

DECIDE: 

1. Se aprobă şi se pun în aplicare următoarele tarife pentru serviciul de alimentare cu apă 

furnizat de Î.M. ,,Ciobalaccia-Servicii: 

1.1.Pentru consumatorii casnici în mărime de 15 lei/m3; 

1.2.Pentru instituţii bugetare  şi întreprinderi în mărime de 20 lei/m3; 

1.3.Pentru agenţii economici în mărime de 22 lei/m3; 

2. Tarifele stabilite intră în vigoare la data adoptării deciziei. 

3. Prezenta decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale  şi se aduce la cunoştinţă 

persoanelor interesate 

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate 

activităţi economico-financiare, consiliul comunal Ciobalaccia 

 

Președintele ședinței 

 

Avizat: 

Secretarul Consiliului comunal Ciobalaccia                                           Luminița TURLACOV 
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Notă informativă 
la decizia nr. 05/11-XXVII din 19.08.2022 

 

,,Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă 

furnizate populaţiei de către Î.M. ,,Ciobalaccia-Servicii,,” 

 

      În baza art. 14 alin. (2) lit. q din legea privind admnistraţia publică locală nr. 

436/2006, Hotărîrea Guvernului nr. 741/2014 cu privire la aprobarea Metodologiei 

de determinare aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare 

cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate, procesul verbal de consultare publică. 

Se propun spre aprobare următoarele tarife pentru serviciul de alimentare cu apă 

furnizat de Î.M. ,,Ciobalaccia-Servicii, din motivul scumpirii energiei electrice: 

4.1. Pentru consumatorii casnici în mărime de 15 lei/m3; 

4.2. Pentru instituţii bugetare  în mărime de 20 lei/m3; 

4.3. Pentru agenţii economici în mărime de 22 lei/m3; 

Tarifele stabilite intră în vigoare la data adoptării deciziei. 

 

 

 

 

 

Primarul  

comunei Ciobalaccia                                                         Gheorghe PÎRCIU 

 


