
ORDIN nr. 116 din 12 iulie 2007 
privind aprobarea tarifelor pentru servicii de consultanţa 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 NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU 
SERVICII DE UTILITĂŢI PUBLICE - A.N.R.S.C.  
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 25 iulie 2007  
 
 
    Având în vedere dispoziţiile: 
    - art. 15 alin. (1) şi art. 20 lit. p) din Legea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006; 
    - 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, şi al art. 22 alin. (2) 
din Legea nr. 51/2006, 
 
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. emite 
prezentul ordin. 
 
    ART. 1 
    Se aproba tarifele pentru serviciile de consultanţa 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 consultanţa este de 68 lei/ora; 
    b) tariful pentru activitatea de pregătire şi specializare 
profesională este de 210 lei/zi de pregătire (6-8 
ore)/participant. 
    ART. 2 
    Tarifele se vor stabili anual de către Autoritatea Nationala 
de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice 
- A.N.R.S.C., în limita indicelui de inflaţie pentru ramura 
prestări de servicii, comunicat de Institutul Naţional de 
Statistica. 
    ART. 3 
    Autorităţile administraţiei publice locale împreună cu 
operatorii furnizori/prestatori de servicii comunitare de 
utilităţi publice vor sprijini Autoritatea Nationala de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice în 
realizarea atribuţiilor ce îi revin potrivit prevederilor legale 
în vigoare. 
    ART. 4 



    Tarifele prevăzute la art. 1 se vor aplica începând cu data 
de întâi a lunii următoare publicării prezentului ordin în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 
    ART. 5 
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
    ART. 6 
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga 
Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 269/2003 privind 
aprobarea tarifelor pentru servicii de consultanţa şi pentru 
activităţile de pregătire şi specializare profesională a 
personalului operatorilor furnizori/prestatori de servicii 
publice de gospodărie comunală, precum şi a altor persoane 
interesate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 460 din 28 iunie 2003, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
               Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare 
        pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - 
A.N.R.S.C., 
                             Marian Cristinel Bigiu 
 
    Bucureşti, 12 iulie 2007. 
    Nr. 116. 
                                      ---- 
 
 
 


