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coNslLlUL DE дDмlNlSтRдтIЕ
нотАп,iкв пr. fff$
din З0 поiеmЬгiе 2021

mun. Chiýinau

цriчiпd арrоЬаrел Plaoului de inveýtilii al ý.R.L. ,,Floreiti-gaz" репtrч апчl2022
[n temeiul art. 9 alin. (5) lit. g) din Legea ш, 174 din 21,09.2017 cu рriчiге la епеrgеtiсё

(Мопitоlul olcial пr, 361 - 370/620 diп 20,10,2017), art. 7 аliп. (1) lit. r) qi аrt. 49 alin. (8) ýi (9)
din LegeanT. l08 din 27,05,2016 cu pTivire la gaze\e пвt.ха]Iе (Moпitorul oficial пr. 193 203/1l5
diп 08.07_2016), in conformitate cu pct. З1 - pct. 36 din Regulamentul privind planificare4
аргоЬаrеа ýi efectuffea investilii|oг. aplobat рriп Hotfuaтea consiliului de administra(ie al ANRE
nT. 283/2016 din 15.1 1.20|6 (Мопitоrul olcial пr, 9 18/45 diп LJ,01,20.17), iп urma examinnrii
Planului de investilii al S.R.L. .,Floтeýti-gaz" репtrч апчl 2022, Consiliul dc аdmiпiýtгФiе al
Agenliei Nationale pentru Reglementaгe in Епеrgеtiсй,

нотДRiýтЕ;

1. Se аргоЬi P|anul de investilii al S.R.L. ,,Floreýtigaz" pentru апul 2022 сu valoФea totala de
5380,8 mii lei, сопfоrm Апех€i la plezenta Hotarare.

2. S.R.L. ,,Floreqti-gaz", in tеrmеп de 10 zile din momentul fecep{ionarii рrеzепtеi HotйxaTi, va
publica ре pagina sa electгonica Planul алчаl de investilii detaliat ре ргоiесtе се ulтпеаztr а fi
Tealizate.

з. Monitorizarea executaгii
naturale ýi епеrgiе tегmiса,

4. Ртеzепtа НоtЁrаIе poate
notificaTea acesteia.
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Nr. 

d/o
Denumirea categoriilor de investiţii și a proiectelor investiţionale

unități de 

măsură
Cantitate

1 2 3 4

A Investiţii în construcții de noi rețele și noi capacități de producere

1 Gazificarea s. Rubleniţa, r-ul Soroca km. 6,106

2 Gazificarea s. Vasilcau, r-ul Florești km. 5,741

B Investiţii în rețele și capacități de producere existente

1 Reconstrucţia gazoductului de presiune joasă, or. Soroca km. 0,438

2 Reconstrucția gazoductului subteran, or. Drochia km. 0,094

3
Reconstrucţia gazoductului de presiune joasă de pe str. Luceafarului 3-11 (proiectare), or.

Soroca
proiect 1

C Investiţii în mijloace de transport, mașini, mecanisme, utilaje mecanice

1 Automobil specializat un. 2
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