
 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie 

„Cu privire la aprobarea tarifului de plată pentru servicii termoenergetice livrate de    către 

SRL ”Green Energo”  pentru anul 2023. ” 
 

 

1.Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului de decizie 

 

  

Comisia de monitorizare a contractului Parteneriatului Public-Privat „ PRESTAREA 

SERVICIILOR DE FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE DIN BIOMASĂ  PRIN 

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TERMOENERGETICE PE BIOMASĂ  DIN 

RAIONUL UNGHENI”. 
 

 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 

 

 

Tariful pentru energia termică produsă de centralele termice pe biomasă gestionate, se stabilește anual                       

de către Partenerul Public Organizator, Consiliul raional Ungheni, în coordonare cu Partenerul Privat,                               

în condițiile prevăzute de metodologia aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energe-                             

tică. Partenerul Privat poate solicita revizuirea tarifului stabilit, în cazul modificării costurilor la ener-                                     

gie electrică, condiții salarizare, combustibil din biomasă folosit.                                                                                                                               
 

 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

 

 

Tariful pentru sezon de încălzire se stabilește conform grilei și mecanizmului de calculare a 

tarifului în anexa nr. 04 la Contractul PPP. 

Tariful pentru consumul  peste normativ se va stabili numai după  acordul în scris al  

Partenerului Public Benefeciar şi nu va depăși tariful pentru consumul normativ. 
 

 

4. Fundamentarea economico-financiară 

 

 

Plata pentru energia termică livrată, se efectuează nemijlocit de către Partenerii Publici 

Beneficiari în bază facturilor prezentate pînă la data de 10 a lunii următoare perioadei de 

facturare a energiei temice livrate. Plata pentru energia termică consumată se achită lunar 

până la data de 20 a lunii, pentru consumul din luna precedentă, prin transfer bancar la contul 

de decontare a întreprinderii gestionare. În caz de neachitare în termenul stabilit Partenerul 

Public Beneficiar va achita o penalitate în mărime de 0.01 % pentru fiecare zi de întîrziere 

din suma neachitată. Restanțele mai mult de 30 zile servesc ca motiv de întrerupere a livrării 

energiei termice. 
 

 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

 

 

Consiliul raional Ungheni  aprobă anual tarifele pentru energie termică livrată  de către SRL ”Green  

Energo” în baza Contractului de parteneriat public-privat. 
 

 

          Vicepreședintele raionului Ungheni                                                Tatiana Lazar 


