
REPUBLICA  MOLDOVA 

Consiliul  orăşenesc  Leova 
PRIMĂRIA  ORAŞULUI  LEOVA 

 

 

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА 

Леовский  городской  Совет 
ПРИМЭРИЯ  ГОРОДА                             

ЛЕОВА 

 

   

MD-6301; or.Leova  str.Unirii,  nr.22;  tel.fax (+373) 2-27-63, 2-35-02;  Email:leovaprimaria@gmail.com 

                                                 

 D E C I Z I A  nr. 4.6                           PROIECT 

03.10.2022 
 

„Cu privire la  tariful pentru furnizarea/prestarea 

serviciului public de  alimentare cu apă, de canalizare și de 

epurare a apelor uzate de către S.A „Apă-Canal Leova”” 

 

          În conformitate cu art.14, alin. 2, lit. q) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 

„Privind administraţia publică locală”, art.35 alin.(13, 17) din Legea nr.303/2013 privind 

serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare,  art.4 alin.(1) lit.c) din Legea  R.M. 

nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă, Hotărârei Agenției Naționale pentru 

reglementare în energetică a R.Moldova nr.435 din 21.07.2022 privind aprobarea 

tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de  alimentare cu apă, de canalizare 

și de epurare a apelor uzate de către S.A „Apă-Canal Leova” publicat în Monitorul 

Oficial nr.238-244 din 29.07.2022, avînd în vedere demersul ANRE nr.05-01/2442 din 

02.08.2022, luînd în considerație avizul comisiei consultative de specialitate; 

 

Consiliul orăşenesc Leova  D E C I D E: 

 
1. Se ia act de Hotărârea Agenției Naționale pentru reglementare în energetică a 

R.Moldova nr.435 din 21.07.2022 privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea 

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

către S.A „Apă-Canal Leova”, după cum urmează: 

a) pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă furnizat de S.A „Apă-Canal 

Leova”: 

           - pentru consumatorii casnici în mărime de 16,34 lei/m3; 

                 - pentru consumatorii noncasnici în mărime de 30,00 lei/m3; 

b) pentru serviciul public de canalizare și de epurare a apelor uzate furnizat/prestat 

de S.A „Apă-Canal Leova”: 

           - pentru consumatorii casnici în mărime de 9,59 lei/m3; 

                 - pentru consumatorii noncasnici în mărime de 30,14 lei/m3; 

 

2. Administratorul S.A „Apă-Canal Leova”, Dl Victor Antoniu, urmează să aplice 

tarifele menționate în raport cu consumatorii pentru furnizarea/prestarea serviciului 

public de alimentare cu apă și de canalizare.  

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI    
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