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Proiect

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, 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, Procesul-verbal din 10.09.2020 al 
comisiei de monitorizare a contractelor de Parteneriat public-privat şi concesiuni constituită prin 
dispoziţia preşedintelui nr.31 din 13.02.2019, Consiliul raional Leova

DECI  D E:

Se aprobă tariful pentru energia termică produsă din 
Green Farm” SRL instituţiilor publice din raionul Leo 
2020-2021 în mărime de 1299, la care se adaugă TVA în

biomasă şi livrată de către „SG 
va, pentru sezonul de încălzire 
vigoare la momentul facturării.

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

Preşedintele şedinţei 
Consiliului raional

Secretarul 
Consiliului raional Elena Copoi

Avizat: Roxana Ceoric



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul deciziei

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

Proiectul Deciziei este elaborat în temeiul art. 43 alin.2 al Legii nr. 436 -  
XVI din 28.12.2006, privind administraţia publică 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 10.09.2020 al 
comisiei de monitorizare a contractelor de Parteneriat public-privat şi concesiuni 
constituită prin dispoziţia preşedintelui nt\31 din 13.02.2019. Scopul elaborării 
deciziei reiese din necesitatea de stabilire a tarifului pentru energia termică produsă 
din biornasă şi livrată de către „SG Green Farm” SRL instituţiilor publice din 
r.Leova, pentru sezonul de încălzire 2020-2021.

Proiectul de decizie respectă prevederile actelor normative şi legislative actuale 
şi este elaborat în vederea implementării Legii nr. 239 din 13.1 1.2008 privind 
transparenţa în procesul decizional şi Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la 
actele normative.

Proiectul de decizie se prezintă comisiilor de specialitate pentru avizare 
pentru a se propune Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Secretarul comisiei de
monitorizare a contractelor de Tatiana Gaidamut

Parteneriat public-privat şi concesiuni


