
ORDIN nr. 236 din 21 mai 2013
privind modificarea tarifel-or d.e acord.are si mentinere a
l-icentelor/autorizatiilor eliberate in dqneniul serviciil-or cqnunitare d.e
util-itati publice

EMITEI\IT: AIITORIEATEA NATIO}TALA DE REGLEMETVTARE PENTRU SERVICIILE COMT,NITARE
DE IITILITATT PUBLICE - A.N.R.S.C.
PUBLICAT iN: MONTToRUT, OFICIAL nT. 303 din 2g mai 2013

Data intrarii in vigoare:
01 Iunie 2A13

AvAnd in vedere dispozitiile Legii serviciilor comunitare de utilitSti publice
nr. 5I/2006, republicat5, ale HotbrArii Guvernului nr. 671l2007 privind, aprobarea
Regulamentului de organizare qi functionare a AutoritSlii Naqionale de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de UtilitSli publice, cu
modificdrile ulterioare, ale HotdrArii Guvernului nr. 74512007 pentru aprobarea
Requlament.ului privind acordarea licentelor in domeniuf serviciilor
comunitare de uLilitSfi publice, cu modificdrile ulterioare, ale ordinului
pryseaintef ui autori tAt
ComunalS nr. 259/2a04 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea in domeniul
mont.Srii gi exploatirii sistemelor de repartizare a costurilor penLru
incSlzire qi apd cald5 de consum in imobile de Lip condominiu, cu
modificSrile qi completirile ulterioare, qi ale Regulament.ului-cadru de
autorizare a autoritStilor de autorlzare pentru serviciile de transport
public local, aprobat prin ordinul presedintefui Auroririlii NaEionale de Regfemenr-are
pefrtru Serviciil-e Comunitare de utilitdti Publice nr. 206l2007, cu modific5rile
ult.erioare,

in temeiul art. 83 qi 90 din Regulamentul privind acordarea licenlelor
in domeniul serviciilor comunitare de ut.ilit5!i publice, aprobat
prin Hot5rArea Guvernului nr. 74512007, cu modificSrile ulterioare, aI art. 22
alin. (3) din Normele privind autorizarea Ln domeniul montSrii qi
exploatSrii sistemelor de reparLizare a costurilor pentru incStzire qi ap5
caldd de consum in imobile de tip condominiu, aprobate prin esdr+glpre$edintelui Aut.orit5iii Nationale de Reglementare pentru Serviciile publice c1e Gospod.Srie
gess . 2ss/2a04, cu moaific5iiie Ct
alin. (6) din RegulamenLul-cadru de autorizare a auLoritslilor de autorizare
pentru serviciil-e de t.ransport public local , aprobat prin ord.inul preeedinretui
AutoritA!ij- Nalionale de Reglementare pentru Serviciile Comun-itare de UtilitAti publice nr.
206i200t., cu modificdrile ufteiioai f
de organizare qi funclionare a Autorit5fii Nationale de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de UtilitSti Publice - A.N.R.S.C., aprobat
prin Hotdrarea Guvernului nr. 671-l2007, cu modific5rile ulterioare,

preqedintel-e Autorit5!ii Nafionale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utiliteti Publice emite urmdtorul ordin:

ART. I
Anexa nr. B 1a Regulamentul privind acordarea licenlelor in domeniul

serviciilor comunitare de utilit5ti publice, aprobat prin HordrArea Guvernut-ui
nr. '745l2Ota7, publicatd in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea f , nr. 531



din 6 august 2007, cu modificdrile ulterioare, se modificS gi se inlocuieEte
cu anexa care face parte integrantd din prezentul ordin.

ART. II
Alineatuf (1) al articolului 22 dtn Normele privind autorizarea in

domeniul montdrii qi exploatdrii sistemelor de repartizare a costurilor
pentru incSlzire qi apd caldd de consum in imobile de tip condominiu,
aprobate prin ordinul- preQedintelui Autoritdtii I{a!ionafe de Regrlementare pentru
Serviciile Publ-ice de Gospoddrie Comunald nr. 259l2004, publicat in Monitorul Oficial
al Rom6.niei, Partea f, nr. 919 dr,n 25 octombrie 2004, cu modificdrile 9i
complet5rile ulterioare, se modificd qi va avea urm5torul cuprins:

"Art. 22- - (1) Pentru efiberarea de autorizatii autoritatea competentS
percepe urmStoaref e t-arif e:

a) 64 lei pentru analiza documentatiei;
b) 520 lei pentru ellberarea auLorizatiei de montare a sistemelor de

repartizare a costurilor pentru incdlzire;
c) 520 lei pentru eliberarea autorizatiei de exploatare a sistemelor de

repartizare a costurilor pentru incdlzire;
d) 520 lei pentru eliberarea autorizaqiei de montare a sistemelor de

repartizare a costuril-or pentru apa caldS de consum;
e) 520 lei pentru eliberarea auLorizaliei de exploatare a sistemelor de

repartizare a costurilor pent.ru apa cald5 de consum;
f) 260 lei pentru modificarea oricSrui tip de autorizatie;
S) 3.180 lei pentru ridicarea unei suspendSri de auLorizatie."
ART. III
Alineatul (1) al articolului 19 din Regulamentul-cadru de autorizare a

autorit5tilor de autorizare pentru serviciile de transport public local,
aprObat prin Ordinul pre*sgdintelui Autoritd[.ii Nationale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilititi Publice nr. 20612007, publicat i.n Monitorul Oficial al
RomAniei, Partea f, nr. 756 din 7 noiembrie 200'7, cu modificdrile
ulterj-oare, se modific5 qi va avea urmdtorul cuprins:

"Art. 1-9 - * (1) Pentru eliberarea autorizatiei, A.N.R.S.C. percepe un
tarif de acordare a autorizatiei de:

a) 2.620 1ei pentru unitSti administrativ-teritoriale cu peste 300.000
de locuitori;

b) 1.315 lei pentru unitdti administrativ-teritoriale intre 50.000 qi
300.000 de locuitori inclusiv;

c) 660 lei pentru unitbti administrativ-teritoriale intre 10.000 qi
50.000 de locuitori inclusiv;

d) 210 lei pentru unititi administrativ-teriLoriale pAn5 la 10.000 de
locuitori inclusiv. "

ART. IV
Tarifele prevdzute la art. I, If qi IfI se vor aplica incepAnd cu data

de int.Ai a lunii urm5toare publicdrii prezentului ordin in Monitorul Oficial
aI Romiinrer, Partea I.

ART. V
Prezentul ordin se publicd in Monit.orul Oficial al RomAniei, Partea L

Preqedintele AutoritAtii Nationale de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilitdti Publice,

Doru Ciocan
Bucureqti, 2L mat 20L3.
Nr. 236.
ANEXA



(Anexa nr. 8 la regulament)
Tarife pentru acordarea qi mentinerea licenlelor

A.1. Tarifele pentru acordarea licentelor, respectiv tarifele anuale
pentru menlinerea licentelor sunt cele din tabelul urmdtor:

*Font. 9*
-1ei-

Nr.
crt Serviclul /Ac tivi tatea

Valoarea tarifului pentru eliberarea
licenlei (1ei)

Clasa I Clasa II Cl*asa III

1. serviciul public de alimentare cu ap5 qi de
canalizare 30.650 13 .600 L .640

) servici-u1 public de al-imentare cu apa 20.450 L0.250 1.360

3. captarea Si tratarea apei brute 13.600 6.800 960

t captarea apei brute 5 4qn 2 .'7 50 960

5. Lratarea apei brute 8.200 4.150 r.360

6. transport.ul apei potabile Qi/sau industriafe B. B5O 4 .450 610

1. distributj,a apei pot-abi1e qi/sau industriale B. B5O 4 .450 610

B. serviciul- publ-ic de canalizare 12.300 4.150 830

9. colectarea pi t.ransportul apelor uzaLe de la
utilizatori 1a sta!ii1e de epurare 6.100 2.140 420

10. epurarea apelor uzate Ei evacuarea apei
epurate in emisar 6.100 2.100 42A

11. colectarea, evacuarea Ei tratarea adecvatl a
degeurilor din qurile de scurgere a apelor
meLeorice gi asigurarea func!ionalitdtii
acestora 2. s00 900 420

L2. evacuarea apelor pluviale Ei de suprafati din
intravilanul l-ocalitAril-or 2.500 900 420

13. evacuarea, tratarea Ei depozitarea ndmolurilor
gi- a altor deqeuri similare derivate din
activitdtile serviciului public de canalizare 2.500 900 420

t4. furnizarea apei potabile 1.400 1.000 420

15. serviciul public de salubrizare a
1oca1itdti1or 40.750 20.450 ? nqn

t6, precolectarea, colecLarea, transportul gi
depozitarea degeurilor municipale 2'7 .200 13.550 L .640

r1 . infiinlarea depozitefor de degeuri menajere qj-
administrarea acestora 13.550 6.800 1.360

18. colectarea, transportul si depozitarea
deEeurilor rezuftate din activitdti de
constructii Ei demolSri 4.150 1.400 690



L9. organizarea prelucrSrii, neutralizirii 9i
val-orificdrii materiale gi energ'et.ice a
deseurilor 8.200 4.150 690

20. mdturat.ul. spdlatu1, stropitul qi intre!inerea
cdilor publice 9.550 4.800 690

27. depozitarea controlatb a degeurilor menajere 6.800 3.450 690

22. curStarea Ei transportul zZ.pezii de pe cdi-le
publice Ei menlinerea in funcliune a acestora
pe timp de polei sau inghe! 10.900 5.450 830

23. sortarea deEeurilor munj-cipale 10.900 5.450 690

)A dezinsectia, dezinfectia Si deratizarea L3. ss0 6.800 1.080

25. serviciul public de alimentare cu energie
termicS produsd centralizat 13.550 6.800 1.360

26. producerea energiei termice in sistem
centralizat 11.950 6.000 L.200

21 . t.ransportul. distribulia qi furnizarea
energiei termice produse centralizat 9.000 4.500 750

28. serviciul de iluminat public l-ocal- 40 .150 16.3s0 2.700

A.2. Tarlful de analize a documentatiei de licenliere este de
A.3. Furnizorii/Prestatorii care asigiur5 serviciul pentru mai

5.000 locuitori vor achita pentru acordarea ficenlei un tarif unic
lei qi un t-arif anual de menqinere a licenlel de 136 1ei.

64 lei.
puLin de
de 408


