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Către, 
 Guvernul României  

D-lui Prim Ministru Victor Ponta 
 
 Ministerul Mediului şi Schimbărilor  Climatice  

D-lui Ministru Attila Korodi 
 
 Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile  
 Comunitare de Utilităţi Publice  

D-lui Preşedinte – Doru Ciocan 
 
 
Federaţiei Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL), 

ca reprezentant legal al sindicatelor afiliate din societăţile comerciale din 
industria lemnului (prelucrarea lemnului şi industria mobilei) este 
revoltată de sumele uriaşe facturate şi emise agenţilor economici din 
această ramură, ca taxă pentru apa de ploaie (apa meteorică). 

În condiţiile în care agenţii economici din industria lemnului reuşesc 
cu greu să achite salariile muncitorilor, şi aşa fiind cele mai mici din 
cadrul economiei naţionale, sunt obligaţi să amâne plata lor pentru a 
achita facturile emise de companiile de apă sau regii autonome judeţene 
pentru apa de ploaie, cu sume uriaşe, de zecii de mii lunar, chiar şi în 
lunile când nu plouă (exemplu: SC MOLDOMOBILA Iaşi, prin 
facturile fiscal seria AV399 nr. 14195228/05.09.2014 şi seria AV399 
nr.14140438/ 04.07.2014, emise de APA VITAL Iaşi, în sumă totală 
de aproximativ 39000 lei). 

Ne întrebăm ce modalităţi de calcul aplică, în condiţiile în care apa 
de ploaie nu este cuantificată la acest moment în niciun fel, adică nu ştie 
nimeni cu precizie câtă apă de ploaie se scurge de pe acoperişurile 
imobilelor, mai ales că majoritatea precipitaţiilor ce cad de pe acoperiş se 
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scurg direct în pământ şi foarte puţină cantitate este preluată de reţeaua de 
canalizare. 

Mai mult, în ultima perioadă valoarea facturilor a crescut chiar dacă 
precipitaţiile sunt destul de mici sau chiar deloc. 

Ne întrebăm cum a fost posibil să se emită un astfel de Ordin 
90/20.03.2007 privind aprobarea contractului cadru de furnizare/prestaţie 
a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, Lg.634/2002 de 
aprobare a OG nr.32/2002 privind reorganizarea şi  funcţionarea 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, ce reglementează 
serviciul de canalizare şi epurare a apelor meteorice cu efecte dezastroase 
pentru agenţii economici din industria lemnului, fiind obligaţi în anumite 
perioade să disponibilizeze forţă de muncă, să scadă salariile, sau să 
reducă săptămâna de lucru, toate aceste pentru a plăti utilităţile, inclusive 
apa de ploaie cu taxe uriaşe. 

Ne întrebăm ce mai urmează să se factureze: praful de pe străzi, 
aerul respirabil, mersul pe jos, privitul în vitrine, fumul de pe coş). 

De câte ori trebuie să plătim apa pe care o consumăm, plătim apa 
care curge la robinet, apa care curge la canalizare, apa pluvial (apa de 
ploaie) şi mai există şi alte taxe (exemplu: în Bucureşti taxă pentru apă 
uzată, conform Hot. CGMB 317/2008. 

Sunt cele mai absurde taxe din România. Oare mai sunt multe taxe 
de inventat şi de aplicat? 

În acest context Federaţiei Sindicatelor Libere din Industria 
Lemnului, ca reprezentant legal al salariaţilor membri de sindicat din 
societăţile comerciale din prelucrarea lemnului şi industriei mobilei 
(solicită) cerem anularea urgent a taxei pe apa pluvială şi modificarea 
Ordinului 90/20/03/2007, pentru aprobarea Contractului cadru de 
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, 
emitent: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru serviciile 
publice de gospodărie comunală, publicat în MO nr.324 din 
15/05/2007. 

Alăturat vă anexăm un exemplu din facturile emise de APA VITAL 
Iaşi pentru apa meteorică. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
DAN ANGHEL 
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