
ORDIN

privind modificarea tarifelor de acordare qi menfinere a licen{elor/autoriza(iilor

eliberate in domeniul serviciilor comunitare de utilitn{i publice

Av6nd in vedere dispoziliile Legii serviciilor comunitare de utilitdti publice nr.

5112006, republicatd, ale Hotdrdrii Guvernului nr. 52712013 privind aprobarea

Regulamentului de organizare qi funclionare a AutoritAfi Nalionale de Reglementare pentru

Serviciile Comunitare de Utilitdli Publice, ale Hotdrdrii Guvernului nr. 74512007 pentru

aprobarea Regulamentului privind acordarea licenlelor in domeniul serviciilor comunitare de

utilitdli publice, cu modificdrile ulterioare, ale Ordinului preqedintelui Autoritdlii Nationale

de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospoddrie Comunald nr. 25912004 pentru

aprobarea Normelor privind autorizarea in domeniul montdrii qi exploatdrii sistemelor de

rcpartizarea costurilor pentru incdlziresi apd caldd de consum in imobile de tip condominiu,

cu modificdrile gi completdrile ulterioare, gi ale Regulamentului-cadru de autorizare a

autoritaflor de autorizare pentru serviciile de transport public local, aprobat prin Ordinul

preqedintelui Autoritdlii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitd{i

Publice nr . 20 6 I 2007, cu modifi cirile ulterioare,

in temeiul art. 83 qi 90 din Regulamentul privind acordarea licentelor in domeniul

serviciilor comunitare de utilitAf publice, aprobat prin Hotdr6rea Guvemului nr. 74512007, cu

modificdrile ulterioare, al art. 22 alin. (3) din Normele privind attorizarea in domeniul

montdrii gi exploatdrii sistemelor de repartizare a costurilor pentru incSlzire qi apd caldd de

consum in imobile de tip condominiu, aprobate prin Ordinul preqedintelui Autoritdlii

Na{ionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospod6rie Comunal6 nr. 25912004,

cu modificdrile qi completdrile ulterioare, al art. 19 alin. (6) din Regulamentul-cadru de,.

autorizare a autoritdlilor de autorizare pentru serviciile de transport public local, aprobat prin

Ordinul preqedintelui Autoritdlii Na{ionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de

Utilitaf Publice nr. 20612007, cu modificdrile ulterioare, qi al art. 4 alin. (4) din

Regulamentul de organizare gi functionare a Autoritdlii Nationale de Reglementare pentru

Serviciile Comunitare de Utilit{i Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Hotdrdrea Guvernului

nr.52712013,

pregedintele Aritoritnfii Na{ionale de Reglementare pentru Serviciile

Comunitare de Utiliti{i Publice emite urmitorul ordin:



ART. I. - Anexa nr. 8 la Regulamentul privind acordarea licenlelor in domeniul

serviciilor comunitare de utilitAfl publice, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr.74512007,

publicatd in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I, nr. 531 din 6 august 2007, cu modificdrile

ulterioare, se modificd gi se inlocuieqte cu anexa care face parte integrantd din prezentul ordin.

ART. II. - Alineatul (1) al articolului 22 din Normele privind autorizarea in domeniul

montdrii qi exploatdrii sistemelor de repartizare a costurilor pentru incdlzire qi apd caldd de

consum in imobile de tip condominiu, aprobate prin Ordinul pregedintelui Autoritilii Nalionale

de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodhrie Comunald nr. 25912004, publicat in

Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I, nr. 979 din 25 octombrie 2004, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare, se modifica qi va avea urmdtorul cuprins:

,,Art. 22. - (1) Pentru eliberarea de autorizaJii autoritatea competentd percepe

urmdtoarele tarife:

a) 550 lei pentru eliberarea autorizatiei de montare a sistemelor de repartizarc a

costurilor pentru incdlzfu e;

b) 550 lei pentru eliberarea autorizaliei de exploatare a sistemelor de repartizate a

co sturil or pentru incdlzir e ;

c) 550 lei pentru eliberarea autoriza\iei de montare a sistemelor de repartizarc a

costurilor pentru apa caldd de consum;

d) 550 lei pentru eliberarea autorizaliei de exploatare a sistemelor de rcpattizare a

costurilor pentru apa caldd de consum;

e) 280 lei pentru modificarea oricirui tip de autorizatie;

0 3.310 pentru ridicarea unei suspenddri de autorizatie.

ART. III. - Alineatul (1) al articolului 19 din Regulamentul-cadru de autorizare a

autoritAflor de autorizare pentru serviciile de transport public local, aprobat prin Ordinul

pregedintelui AutoritSlii NaJionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitd{i

publice rtr.20612007, publicat in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I, nr.756 din17

noiembrie 2007,cu modificdrile ulterioare, se modificd gi va avea urmStorul cuprins:

,,Art. 19 - (1) Pentru eliberarea autoriza\iei, A.N.R.S.C. percepe un tarif de acordare a

autoriza{iei de:

a) 2.7301ei pentru unitdli administrativ-teritoriale cu peste 300.000 de locuitori;

b) 1.370 lei pentru unitaf administrativ-teritoriale intre 50.000 9i 300.000 de locuitori inclusiv;

c) 690 lei, pentru unitaf administrativ-teritoriale intre 10.000 gi 50.000 de locuitori inclusiv;

d) 2S5 lei pentru unitafl a{ministrativ-teritoriale pdnd la 10.000 de locuitori inclusiv.



ART. IV. - Tarifele prev6zute la art.I, II gi III se vor aplica incepdnd cu data de intdi a

lunii urmdtoare publicirii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I.

ART. V. - Prezentul ordin se public[ in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I.

Pregedintele Autoritdtii Nationale de Reglementare

pentru Serviciile Utilitdfl Publice,

Bucuregti,

\\
I

Nr. 2. 9 L..... I ..4.8.,0€, 2o/4



Anexa
(Anexa nr. 8la regulament)

Tarife pentru acordarea qi menfinerea licenfelor

A.1. Tarifele pentru acordarea licenlelor, respectiv tarifele anuale pentru menlinerea

licenlelor sunt cele din tabelul urmdtor: 
_ lei _

Nr.
crt.

ServiciuVActivitatea
Valoare tarif eliberare licen(I (lei)

Clasa I Clasa II Clasa III

I
serviciul public de alimentare cu apd qi de

carrilizarc
31.900 14.1 50 t.710

2 serviciul public de alimentare 9u apa 21.300 10.700 t.420
a
-f captarca si tratarea apei brute 14.r50 7.100 1.000

4 caotareaapei brute 5.700 2.900 1.000

5 tratareaapei brute 8.550 4.350 r.420

6 transportul apei potabile $i/sau industriale 9.250 4.650 640

7 distributia apei potabile qi/sau industriale 9.250 4.650 640

8 serviciul public de canalizare 12.800 4.350 870

9
colectarea qi transportul apelor uzate de la

utilizatori la statiile de epurare
6.350 2.200 440

10
epurarea apelor uzate qi evacuarea apei epurate

in emisar
6.350 2.200 440

t1
colectarea, evacuarea gi tratarea adecvatd"a

deqeurilor din gurile de scurgere a apelor

meteorice si asi gurarea functionalitllii acestora

2.650 950 440

t2
evacuarea apelor pluviale gi de suprafatd din

intravilanul localitdli lor
2.650 950 440

I3
&acuarea, tratarea gi depozitarea ndmolurilor qi

a altor deqeuri similare derivate din activitdlile
serviciului public de canalizarc

2.650 950 440

t4 furnizarea apei potabile 1.500 1.050 440

15 serviciul public de salubrizare a localitdtilor 42.400 2r.300 2.t40

16
precolectarea, colectarea, transportul qi

depozitarea deseurilor municipale
28.300 14.100 1.7r0

T7
infiintarea depozitelor de degeuri menajere qi

administrarea acestora
14.100 7.100 t.420

18
colectarea, transportul gi depozitarea deqeurilor

rezultate din activitati de constructii qi demoliri
4.350 1.500 720

{

l9 organizarca prelucririi, neutralizdrii qi

valorificdrii materiale gi energetice a degeurilor
8.550 4.350 720

20
mdturatul, spdlatul, stropitul qi intrelinerea,

cdilor publice
9.950 5.000 720

21 depozitarea controlati a degeurilor menajere 7.100 3.600 120

22
curdlarca gi transportul zdpezii de pe cdile

publice gi men{inerea in func{iune a acestora pe

timo de polei sau inehet
1 1.350 5.700 870

23 sortarea de geurilor municiPale 11.350 s.700 720

24 dezinsectia, dezinfecti a'qi deratizatea 14.r00 7.100 1.130

25
ierviciul public de,alimentare cu energie

termicd pro dusd centr alizat
14.100 7.100 1.420

26
producerea energiei termice in sistem

centralizat
12.450 6.250 t.250

27
transportul, distributia gi furnizarea energiei

termice pro duse c entr alizat
9.400 4.700 780

-



A.2. FurnizoriilPrcstatorii care asigurd serviciul pentru mai putin de 5.000 locuitori vor
achita pentru acordarea licentei un tarif unic de 425 lei qi un tarif anual de mentinere a
licenJei de l42lei.


