
rr"t''

/* i '1, ;

I hr1. j

I

I
I

Republica Moldova

Agen{ia Na}ionald pentru Reglementare in Energeticd
ANRF

$tr, Aloxandr Pugkin 52/A, M0 2005 Chigin;iu, I'el:022 823 955, anre()anre,md, httq://www.anre.md

CONSII,IUI, DE ADMINISTRATIE
HOTAITARB nr.446

clin2l iulie2022
mun. Chiqindu

" cu privire la modificai"ea qi cornpletarea HotirArii Consiliului de administrafie
al ANRE nr. 589 din 30;l l,202l privind aprobarea Planului cte investifii

rn temeiur pct 37-'i3 tii lilllffil:*li';i,ffi"J,i::i:::^,aprobarea Ei erectuarea
investiliilor, aprobat prin Hotdr6rea Consiliului de administrafie al ANRE nr, ZB3lZ016 din
15'11.2016 (Monitorul Oficial, 2017, nr. 9-18/45), in urma examindrii solicitdrii S.R.l,. ,,Floregti-
gaz", privind modificarea Planului de investi{ii pentru anul2022, Consiliul de administratie al
Agen{iei Nalionale pentru Reglementare in Energetic6,

r-r0TARAg'rE:

1. l,a pct, 1 din HotErdrea Ccnsiliului de adrninistralie al ANRE nr. 589 din 30.11.202i sintagma
,,5380,8 mii lei" se substituie cu sintagma ,,5974,1mii lei".

2. Arrexa la Hot[rdrea Consiliu]ui de administralie al ANRE nr. 589 din 30.1L2021se expune in
redacfie noud conform Anexei la prezenta HotdlAre,

3. Departarnentul gaze naturale qi energie termicd va aduce prezenta Hot[rdre la cunoqtinfb
titularului de licen!6 S.R,L.,,Floreqti-gaz",

4. Prezenta Hotdrdre poate fi contestatd la ar"rtoritatea emitentd in termen de 30 de zile de la
notificarea 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 construcţii de noi reţele şi noi capacităţi 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 reţele și capacităţi de producere existente

1
Reconstrucţia gazoductului de presiune joasă, or. Soroca, r-ul

Soroca 
km. 0,438

2
Reconstrucția gazoductului subteran or. Drochia (reamplasarea pe

fasada blocurilor locative), r-ul Drochia
km. 0,094

3
Reconstrucţia gazoductului de presiune joasă de pe str. Luceafărul

3-11 (proiectare)
proiect 1

4 Modernizarea PRG (telemetria) buc. 6

C
Investiţii în mijloace de transport, mașini, mecanisme,

utilaje mecanice

1 Automobil specializat un. 2

G Investiţii în imobilizări necorporale

1 Licențe antivirus un. 92

2 Modernizarea produsului informațional "1С Contabilitatea" un. 1

H Alte investiţii legate de activitatea licenţiată 

1 Cazan un. 2

Planul de investiţii al SRL ”Floreşti-gaz” pentru anul 2022 (modificat),   

aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al ANRE nr. 446 

din 21 iulie 2022


