
ORDIN nr. 132 din 16 aprilie 2009 

privind modificarea unui tarif cuprins in anexa nr. 8 la Regulamentul privind acordarea 

licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, aprobat prin Hotararea 

Guvernului nr. 745/2007 , si a unor prevederi cuprinse in Normele privind autorizarea in 

domeniul montarii si exploatarii sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si 

apa calda de consum in imobile de tip condominiu, aprobate prin Ordinul presedintelui 

Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala 

nr. 259/2004 

 

 

 Având în vedere dispoziţiile Legii serviciilor comunitare de utilitãţi publice nr. 51/2006 , 

cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale Hotãrârii Guvernului nr. 671/2007  privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autoritãţii Naţionale de Reglementare 

pentru Serviciile Comunitare de Utilitãţi Publice şi ale Hotãrârii Guvernului nr. 745/2007  pentru 

aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de 

utilitãţi publice, cu modificãrile ulterioare, 

 în temeiul art. 83 din Regulamentul privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor 

comunitare de utilitãţi publice, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 745/2007 , cu modificãrile 

ulterioare, al art. 22 alin. (3) din Normele privind autorizarea în domeniul montãrii şi exploatãrii 

sistemelor de repartizare a costurilor pentru încãlzire şi apã caldã de consum în imobile de tip 

condominiu, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare pentru 

Serviciile Publice de Gospodãrie Comunalã nr. 259/2004, cu modificãrile şi completãrile 

ulterioare, al art. 16 alin. (9) din Legea nr. 51/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi 

al art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autoritãţii Naţionale de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitãţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin 

Hotãrârea Guvernului nr. 671/2007 , 

 

     preşedintele Autoritãţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilitãţi Publice emite urmãtorul ordin: 

 



     Art. I. - Litera A.2 din anexa nr. 8 la Regulamentul privind acordarea licenţelor în 

domeniul serviciilor comunitare de utilitãţi publice, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 

745/2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 6 august 2007, cu 

modificãrile ulterioare, se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: 

"A.2. Tariful de analizã a documentaţiei este de 50 lei/documentaţie." 

     Art. II. - Litera a) a alineatului (1) al articolului 22 din Normele privind autorizarea în 

domeniul montãrii şi exploatãrii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încãlzire şi apã 

caldã de consum în imobile de tip condominiu, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii 

Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodãrie Comunalã nr. 259/2004, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din 25 octombrie 2004, cu 

modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: 

    "a) pentru analiza documentaţiei, tariful este cel prevãzut la lit. A.2. din anexa nr. 8 la 

Regulamentul privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilitãţi publice, 

aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 745/2007, cu modificãrile ulterioare." 

     Art.III. - Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

Preşedintele Autoritãţii Naţionale 

       de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 

  de Utilitãţi Publice, 

       Stelian Borzea 
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