
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL LEOVA

PECnyBJIHKA MOJIAOBA 

PAHOHHblH COBET JIEOBA

D E C I Z I A  Nr. 7.11
Proiect

din 14.10.2021 or. Leova

„ Cu privire la aprobarea tarifului 
pentru energia termică pe biomasă”

în temeiul art. 43 alin. (2) al Legii nr. 436 -  XVI din 28.12.2006, "privind 
administraţia publică locală”, pct. 1.9.4 al Contractului nr. 01 din 28.05.2014 de 
Parteneriat public-privat aprobat prin Decizia Consiliului raional Leova nr. 2.14 din 
22.05.2014 ”Cu privire la aprobarea proiectului contractului de Parteneriat public-privat 
în formă negociată”, Procesul-verbal nr.l din 24.09.2021 al Comisiei de monitorizare a 
contractelor de Parteneriat public-privat şi concesiuni constituită prin Dispoziţia 
preşedintelui raionului nr. 32 din 13.02.2019 ”Cu privire la constituirea Comisiei de 
monitorizare a Contractelor de Parteneriat Public-Privat şi concesiuni” cu modificările şi 
completările ulterioare, Consiliului raional Leova,

D E C I D E :

1. Se aprobă tariful pentru energia termică produsă din biomasă şi livrată de către 
„SG Green Farm” SRL instituţiilor publice din raionul Leova, pentru sezonul de 
încălzire 2021-2022 în mărime de 1333,33 lei, la care se adaugă TVA în vigoare 
la momentul facturării.

2. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama preşedintelui raionului 
Leova, dl Nicolae Priţean.

Preşedintele şedinţei 
Consiliului raional

Contrasemnează 
Secretarul Consiliului raional Elena Copoţ



NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie: „ Cu privire la aprobarea tarifului 

pentru energia termică pe biomasă”

1. Denumirea autorului şii după caz, a participanţilor Ia elaborarea proiectului: ___
Iniţiatorul proiectului de decizie este Preşedintele Raionului Leova 
Autorul proiectului de decizie este Direcţia Economie Dezvoltarea Teritoriului şi Atragerea 

Investiţiilor

_____ 2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie şi finalităţile urmărite:
Proiectul Deciziei este elaborat în temeiul art. 43 alin.2 al Legii nr. 436 -  XVI din 

28.12.2006, privind administraţia publica locală, p.1.9.4 al Contractului nr.01 din 28.05.2014 de 
Parteneriat public-privat aprobat prin decizia Consiliului raional Leova nr. 2.14 din 22.05.2014 şi 
Procesului-verbal din nr.l din 24.09.2021 al comisiei de monitorizare a contractelor de Parteneriat 
public-privat şi concesiuni constituită prin dispoziţia preşedintelui nr.32 din 13.02.2019.

Scopul elaborării deciziei reiese din necesitatea de stabilire a tarifului pentru energia termică 
produsă din biomasă şi livrată de către „SG Green Farm” SRL instituţiilor publice din r-nul Leova, 
pentru sezonul de încălzire 2021 - 2022._______________________________________________

3.Fundamentarea economico financiară:_______
Implementarea deciziei nu va necesita mijloace financiare.

____ 4. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare.____________________
Proiectul de decizie în cauză nu contravine şi nu necesită modificări ale actelor normative în 
vigoare_________________________________________________________________________

_____5. Avizarea şi consultarea publică a proiectului de decizie:_________________________
Proiectul de decizie respectă prevederile actelor normative şi legislative actuale şi este 

elaborat în vederea implementării Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul 
decizional şi Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative.

Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se 
propune Consiliului raional spre examinare şi aprobare în şedinţă.___________________________

7. Consultarea expertizei juridice:______________________________________________
In temeiul art. 37 (6) al Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, proiectul 

deciziei a fost expus expertizei juridice de către specialistul principal în probleme juridice. 
Structura şi conţinutul actului corespunde normelor de tehnică legislativă.

Şef interimar DEDTAI, 
Nadejda CANAŢUI


