
ORDIN nr. 337 din 15 iunie 2006 
privind modul de achitare de către operatorii de servicii publice de 
gospodărie comunală a tarifului de menţinere a licenţei 
EMITENT:     AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE 
PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ  
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2006  
 
    Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotărârea 
Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie 
Comunală - A.N.R.S.C., cu modificările şi completările ulterioare, ale 
Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi ale art. 1 alin. (3) din anexa la Ordinul 
ministrului administraţiei publice nr. 140/2003 pentru aprobarea 
Regulamentului privind acordarea licenţelor şi a autorizaţiilor în 
sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală, condiţiile de 
suspendare, de retragere sau de modificare, 
    în temeiul art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 
373/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de 
Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - 
A.N.R.S.C., cu modificările şi completările ulterioare, 
 
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru 
Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C. emite prezentul 
ordin. 
 
    ART. 1 
    Operatorii de servicii publice de gospodărie comunală care deţin 
licenţe au obligaţia de a achită un tarif anual de menţinere a 
licenţei, eşalonat în transe lunare egale. 
    ART. 2 
    Tariful lunar de menţinere a licenţei se vărsa în contul A.N.R.S.C. 
cod IBAN RO73 TREZ 7005 025X XX00 0275, deschis la Activitatea de 
Trezorerie şi Contabilitate Publica a Municipiului Bucureşti. 
    ART. 3 
    Tarifele prevăzute la art. 1 vor fi plătite lunar, pana la data de 
20 a lunii curente pentru luna precedenta. 
    ART. 4 
    Întârzierea, exclusiv din vina operatorului, în achitarea sumelor 
datorate după expirarea termenului prevăzut la art. 3 atrage majorări 
egale cu cele utilizate pentru neplata obligaţiilor fata de bugetul de 
stat. 
    ART. 5 
    Operatorii de servicii publice de gospodărie comunală vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
    ART. 6 
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 
            Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare 



             pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, 
                               Jeanina Preda 
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