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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMIN!STRATIEI PUBLICE CENTRALE

AUT9RITATEA NATIoNALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE

ORDIN
pentru modificarea anexei nr. 7 la Regutamentul privind acordarea licenlelor in domeniu!
serviciilor comunitare de utilitili publice, aprobat prin Hotdr6rea Guvernului nr.745l2OO7

Avdnd in vedere:

- prevederile art.20 alin. (1)lit. b) din Legea serviciilor comunitare de utilitdli publice nr.51/2006, republicatS, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare;

- prevederile art. g0 alin. (2) din Regulamentul privind acordarea licenlelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitali

publice, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr.74512007, cu modificdrile ulterioare;

de Utilitati Publice,
in temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare 9i funclionare alAutoritdlii Nalionale de Reglementare

pentru Serviciile domunitare de Utilitdli Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preqedintelui AutoritSfii Nalionale de

iReglementare pentru Serviciite Comunitare de UtilitSli Publice nr.2212017, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

pregedintele Autoriti$i Naf ion ale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de ititi Publice emtte urmdtorul

ordin

Art. I - Anexa nr. 7 la Regulamentul privind acordarea 2007, cu mod Iterioare, se modificd gise inlocuiegte cu
pa rantd din prezentulordin.

pubticd in Monitoru[ Oficial al

ANEXA
(Anexa Nr.7 la reoulament)

lndicatori econom ico-fi nanciari

lndicatorii economico-financiari specifici serviciului/activitdlii pentru care se solicitd licenta se vor prezenta, distinct de alte

activitS$ economice sau servicii, conform modelului din tabelul urm6tor.

-lei-
Nr.
crt.

An

1

2

3 Datorii

4
Datorii cdtre bugetul
general consolidat restante

5 Creanle
curente
restante

*) n reprezinti anul curent.

Pentru acordarea licenfei sau modificarea condifiilor asociate
licenlei ca urmare a atribuirii altor contracte de delegare a
gestiunii gi/sau a prelungirii termenului de valabilitate al unor
contracte de delegare a serviciului/activitdlii licenliate ori ca

urmare a incetdrii valabilitS[ii unor contracte de delegare a
serviciului/activita[ii sau a adoptdrii unor hotar6ri de dare in
administrare a serviciului/activitd[ii, operatorii trebuie sd

indeplineascS, in raport cu nivelul indicatorilor din tabel,

urmitoarele cerinle minimale de capabilitate financiard:

1. rezultatul din exploatare: profit;

2. datorii cStre bugetul general consolidat: zero datorii

restante cdtre bugetul Autoritdlii Nafionale de Reglementare

pentru Serviciile Comunitare de UtilitSli Publice.
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