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DISPOZIŢIE 

 

Din  05.08.2014                                           or.Cimişlia                                           nr. 163 – d 

 

Cu privire la verificarea proiectului  

de tarife elaborat de către SRL „Făclia”  

 

      În conformitate cu art. 4 (1) c), g) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 

din 28.12.2006 art. 29 (1) g), i), n), t) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 din 

28.12.2006, art. 12 (2) a), b) art. 14 (1), art. 15 (1) c), d), (2) b), art. 19 (2), (3) a), b), c), d), e) 

din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402 din 24.10.2002, art. 7 (6) b), art. 

16 (2) a), art. 18 (1) din Legea cu privire la concesiuni nr. 534 din 13.07.1995, Metodologia... 

aprobată de ANRE,  în scopul avizării şi pregătirii pentru prezentare consiliului orăşenesc spre 

examinare a proiectului tarifelor la serviciile de aprovizionare a cu apă şi canalizare elaborate de 

către SRL „Făclia”, DISPUN: 

 

1. A examina proiectul de tarife elaborat de către SRL „Făclia” pentru serviciile de aprovizionare 

cu apă şi canalizare în termen de pînă la 20.08.2014 cu întocmirea  avizului.  

 

2. Pentru examinarea proiectului de tarife şi întocmirea  avizului respectiv numesc Comisia în 

următoarea componenţă: 

          Preşedinte:            Florin Berejan               viceprimar. 

              Membri:            Sergiu Vărlan                viceprimar; 

                                        Corina Turutea               contabil şef 

                                        Pavel Aramă                  cetăţean;  

                                        Leonid Fedorenco          jurist; 

                                        Lilia Popovici                economist; 

                                        Iurie Răileanu                 consilier orăşenesc; 

                                        Iurie Negară                   consilier orăşenesc; 

                                        Iurie Mazur                     consilier orăşenesc;                   

                                        Serafim Barbacari           consilier orăşenesc; 

                                        Valeriu Cuflic                 consilier orăşenesc; 

                                        Vasile Matei                    preș. asoc. orășenești a veteranilor muncii 

                                        Gheorghe Balaban          preș. asoc Tiras Tighina 

 

3. Comisia în caz de necesitate va solicita documente suplimentare de la  SRL „Făclia” şi de la 

alte surse. 

 

4. Directorul SRL „Făclia” d-l Vladimir Dem va  prezenta comisiei toate documentele şi 

explicaţiile solicitate. 

 

 

 

               Primar                                                                         Gheorghe Răileanu 
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