
 

ORDIN nr. 343 din 19 iunie 2008 
privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. nr. 116/2007 privind aprobarea 

tarifelor pentru servicii de consultanţă şi pentru activităţile de pregătire şi specializare 

profesională a personalului operatorilor furnizori/prestatori de servicii comunitare de utilităţi 
publice, precum şi a altor persoane interesate 

EMITENT:  
AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE 

COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE - A.N.R.S.C. 

 

PUBLICAT ÎN:  
MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 23 iunie 2008 

 

Data Intrarii in vigoare: 23 Iunie 2008 

------------------------------------------------------------------------- 

 

Forma consolidată valabilă la data de 07 Ianuarie 2019 
 

Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 23 Iunie 2008 până la data 
selectată 
 

 

  Având în vedere dispoziţiile art. 15 alin. (1) şi (2), ale art. 20 lit. p) din Legea serviciilor 

comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 

16 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 671/2007, 

  în temeiul art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii 
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007, al art. 2 din Ordinul preşedintelui Autorităţii 
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. nr. 

116/2007 privind aprobarea tarifelor pentru servicii de consultanţă şi pentru activităţile de 

pregătire şi specializare profesională a personalului operatorilor furnizori/prestatori de 

servicii comunitare de utilităţi publice, precum şi a altor persoane interesate şi al art. 16 alin. 

(9) din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

  preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. emite prezentul ordin. 

  ART. I 

  Articolul 1 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. nr. 116/2007 privind aprobarea 

tarifelor pentru servicii de consultanţă şi pentru activităţile de pregătire şi specializare 

profesională a personalului operatorilor furnizori/prestatori de servicii comunitare de utilităţi 



publice, precum şi a altor persoane interesate, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 497 din 25 iulie 2007, se modifică după cum urmează: 
  "Art. 1. - Se aprobă tarifele pentru serviciile de consultanţă şi pentru activităţile de 

pregătire şi specializare profesională a personalului operatorilor furnizori/prestatori de 

servicii comunitare de utilităţi publice, precum şi a altor persoane interesate, astfel: 

  a) tariful pentru servicii de consultanţă este de 73 lei/oră; 
  b) tariful pentru activitatea de pregătire şi specializare profesională este de 224 lei/zi de 

pregătire (6-8 ore)/participant." 

  ART. II 

  Tarifele prevăzute la art. I se vor aplica începând cu data de întâi a lunii următoare 

publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

  ART. III 

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

       Preşedintele Autorităţii Naţionale 

    de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 

      de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., 

         Marian Cristinel Bîgiu 

  Bucureşti, 19 iunie 2008. 
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