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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE

ORDIN
privind modificarea tarifelor de acordare 9i menfinere a licenfelor/autorizafiilor eliberate

in domeniul serviciilor comunitare de utilitili publice

Av6nd in vedere dispoziliile Legii serviciilor comunitare de utilitS[i publice nr.5112006, republicatS, cu modificdrile 9i

completdrile ulterioare, ale Ordinului pregedinteluiAutorititii Nalionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitdli

publice nr.22t2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare 9i funclionare a Autoritilii Nalionale de Reglementare pentru

Serviciile Comunitare de Utilitnli Publice-A.N.R.S.C., ale Hotirdrii Guvernului nr.74512007 pentru aprobarea Regulamentului

privind acordarea licenlelor in domeniul serviciilor comunitare de utilit6ti publice, cu modificdrile ulterioare, 9i ale Regulamentului-

cadru de autorizare a autoritSlilor de autorizare pentru seruiciile de transport public local, aprobat prin Ordinul pregedinteluiAutoritdlii

Nalionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitd(i Publice nr. 206/2007, cu modificdrite utterioare,

in temeiul a( 83 Ei 90 din Regulamentul privind acordarea licenlelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitSli publice,

aprobat prin HotdrArea Guvernului nr.745t2OO7 , cu modific6rile ulterioare, al art 19 alin. (6) din Regutamentul-cadru de autorizare

a autoritd(ilor de autorizare pentru serviciile de transport public local, aprobat prin Ordinul pregedintelui Autoritelii Na(ionale de

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitifi Publice nr.20612007, cu modificdrile ulterioare, gi al art.4 alin. (4) din

Regulamentul de organizare gi functionare a AutoritSJii Nalionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitdli

Publice-A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul pregedintelui Autoritdfii Nalionale de Reglementare penlru Serviciile Comunitare de

UtilitSli Publice nr. 2212017,

pregedintele Autoritifii Nafionale de Reglementare pentu Servlcllle Comunitare de Utlit{i Publice emite urm6torul ordin:

Art. l. - Anexa nr. I la Regulamentul privind acordarea "Art. 19. - (1) Pentru eliberarea autorizafiei, A.N.R.S C

licentelor in domeniul servlciilor comunitare de utilita[i publice, perc€pe un tarif de acordare a autoriza[iei de:

aprobat prin Hot6r6rea Guvernului nr.745l2oo7, publicati in ^^:11835 
lei pentru unitd[i administrativ-teritoriale cu peste

Monitorul oficial al Rominiei, Partea l, nr. 531 din 6 august 300 000 de locuitori;
bl 1.4251ei pentru unitili administrativ{eritoriale avind intre

2007, cu modificirile ulterioare, se modifici gi se inlocuiegte cu 50.OOO 9i 300.000 de locuitori inclusiv;
anexa careface parte integrantd din prezentul ordin. c)72Qlei, pentru unitdJi administrativ-teritoriale avand intre

Art. ll.-Alineatul (1)al articolului lgdinRegulamentul-cadru 10,0009i 50.000delocuitori inclusiv;

de autorizare a autoritt[ilor de autorizare pentru serviciile de d)300 tei pentru unitS$ administrativ-teritoriale av6nd p6nd la

transport public local, aprobat prin ordinul pregedinteluiAutoritalii 10'000 de locuitori inclusiv"'

Nalionare de Regrementare pentru serviciile comunitare de ,^^I^,ttt' - 
Tarifele prevezute la art' | 9i lt se vor aplica

Utiritari pubrice nr. 206i2007, pubricat r" uronito,rr ;;,;; Iril'.,lt:11;,t:,tjr:,5';'ilL'iilji:T:".t::1"'"'prezenturui
RomSniei, Partea l, nr.756 din 7 noiembrie 2007, cu modificirile Art. lV. - Prezentul ordin se publicd in Monitorul Oficial al

ulterioare, se modificd gi va avea urmdtorul cuprins: Rom6niei, Partea l.

Pregedintele Autoritdtii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice,

Petru Bogdan Alexa

Bucuregti, 14 noiembrie 2018.

Nr.510.
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ANEXA
(Anexa nr. 8la regulament)

Tarife pentru acordarea 9i menlinerea licenlelor

A.1 . Tarifele pentru acordarea licen[elor, respectiv tarifele anuale pentru mentinerea licenlelor sunt cele din tabelul urmStor:

-lei -
Valoare tarif eliberare licenta

Clasa I Clasa ll Clasa lll

Nr
crt

Serviciul/Activitatea

33.1 00 14.700 1.7801 serviciul public de alimentare cu apd 9i de canalizare

2 serviciul public de alimentare cu apd 22.150 11 .'t 50 1.480

3 captarea gi tratarea apei brute 14.700 7.400 1.040

4 captarea apei brute 5.950 3.050 1.040

8.900 4.550 1.4805 tratarea apei brute

9 6s0 4.850 6806 transportul apei potabile gi/sau industriale

distribulla apei potabite gi/sau industriale 9.650 4.850 680I

13.350 4.5508 serviciul public de canalizare 910

6.650 2.300 460I colectarea gi transportul apelor uzate de la utilizatori la staliile de epurare

10 epurarea apelor uzate $i evacuarea apei epurate tn emisar 2,300 460

1.05011
colectarea, evacuarea 9i tratarea adecvat5 a degeurilor din gurile de scurgere
a apelor meteorice gl asigurarea funcfionalitdtii scestora

460

12 460

13 2.800 1.050 460

14 'l .150 460
'15 2.230
'16 I 1.780

17 1.480

18
colectarea, transportul gi depozitarea deFeurilor rezultate din activitifi de
construc[ii gi demoldri*

'19 organizarea prelucrSrii, neutraliz6rii gi valorificirii materiale 9i energetice a
degeurilor*

20 mdluratul, spalatul, stropitul si intretinerea cSilor publice 10.350 5.200 760

21 de pozita rea controlatd a d e;eu rilor menaje re*

22
curSlarea gi

910

23

24 dezinsectia, 4 .400 1.180

25

26 producerea

27

28 serviciul de iluminat public local 44.400 17.700 ?.920

A.2. Furnizorii/Prestatorii care asigurd serviciul pentru mai pu{in de 5.000 de locuitori vor achita pentru acordarea llcenlei
untarif unicde441 lei 9i untarif anual demenlinerealicenlei de148 lei.

- Activit6[i exceptate de la licentiere, in conformitate cu prevederile art. 4 alin (3) din Legea serviciului de salubrizare a localitdlilor nr. 101/2006,
republicata, cu modificdrile ulterioare.

-. Activitetile de producere, transport, diskibu!ie 9i furnizare a energiei termice sunt supuse licenlierii, reglementdrii gi controluluiAutoritdlii Nalionale de
ReglementareinDomeniul Energiei,inconformitatecuprevederileart 13alin (4) dinLegeaserviciilorcomunitaredeutilitSli publicenr Slt2OO6,republicata,cu
modificdrile gi completirile ulterioare.


