
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL MUNICIPAL CHI$INA

00023 165

DECIZIEj
nr. ef6 din

Cu privire la aprobarea Catalogului
de preturi,,Transportarea deSeurilor

menajere solide in municipiul Chigindu"

Avdnd in vedere Nota informativ6 a i.M. Regia ,,Autosalubritate" gi in scopul susJinerii
financiare apersoanelor defavorizate social, intemeiulart.14 (2) lit. q, (3), art. 19 (3), (4), art.20 (5)
din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006,,Privind administrafia publicd locald", pct.2.l din decizia
Consiliului municipal Chigindu nr. 2144 din 14.03.2017 ,,Cu privire la depozitarea gi prelucrarea

degeurilor solide pe teritoriul municipiului Chigindu", Consiliul municipal Chigindu DECIDE:

1. Se aprobd gi se pune in aplicare la data aducerii la cunogtintd publicS, publicare gi prin
afiqare in locurile publice, Catalogul de preJuri ,,Transportarea degeurilor menajere solide in
municipiul Chigindu", conform anexei nr. 1.

2. I.M. Regia ,,Autosalubritate" (dl Tudor Maniv) va asigura incheierea contractelor in baza
tarifelor stipulate in ar.exd gi executarea lucrdrilor de transportare a degeurilor menajere solide.
3. Se stabileqte compensarea diferenfei in urma majordrii tarifului pentru transportarea degeurilor
menajere solide persoanelor din familiile defavorizate dinmunicipiul Chigindu.
4. Se stabilegte cd persoanele din familiile defavorizate din municipiul Chiqindu, care beneficiazd de
compensatii la plata resurselor energetice conform deciziei Consiliului municipal Chigindu w.8l2I
din 10.10.2013 (cu modificdrile operate ulterior), vor beneficia, in mod automat, de compensarea
diferenfei in urma majordrii tarifului pentru transportarea degeurilor menajere solide.
5. Se aprobi Regulamentul privind compensarea diferenfei de tarif pentru transportarea degeurilor
menajere solide pentru persoanele din familiile defavorizate din municipiul Chiginbu, conform anexei
nr.2.
6. Directia generali finante va prevedea anual, la etapa elabordrii proiectului de buget municipal, in
baza propunerilor Direcliei generale locativ-comunale gi amenajare, mijloacele financiare necesare in
aceste scopuri.
7. Viceprimarul municipiului Chigindu, dl Nisior Grozavu, va prezenta p6ni la data de 01.09.2017,
Comisiei pentru gospoddria locativ-comunald, energeticd, servicii tehnice, transport, comunicalii gi
ecologie a CMC informatia privind rezultatele sortdrii degeurilor menajere dupd puterea Companiei
,,ABC Const" inbaza proiectului-pilot.
8. i.trrt. Regia ,,Autosalubritate" va prezenta la prima gedinfd a Consiliului municipal Chiginiu
raportul privind activitatea conducerii intreprinderii.
9. Se abrogd decizia Consiliului municipal Chigindu nr. 16/10 din 15.12.2004 ,,Cu privire la
aprobarea Catalogului de preluri ,,Transportarea degeurilor menajere solide in municipiul Chigindu".
10. Direcfia relafii publice (dl Vadim Brinzaniuc) va plasa pe pagina web a Primdriei municipiului
Chigindu, prin intermediul mass-media, prevederile prezentei decizii.
I l. Controlul privind executarea prezentei decizii se pune in sarcina viceprimarului municipiului
Chigindu dl Nistor Grozavu.
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Anexa nr. I
decizia Consiliului

icipal Chigindu

Catalogul de

,,Transportarea degeurilor menajere

1. Tarifele Catalogului de prefuri sunt aplicabile pe teritoriul oraqului Chigindu 9i ^se,referd 
la

serviciile de transportare ; degeurilor in oragul chi9in6u, prestate de I'M' Regia

,,Autosalubritate".
2. Tarifele sunt diferenfiate dupd tipul serviciilor prestate (capitolele 1 9i 2) 9i dup6 tipul de

consumatori (cap. l, par. 1.1, 1.2, 1.3)'

3. Tarifele din cap. i al catalogului de preturi includ qi cheltuielile legate de prelucrarea 9i

inhumarea degeurilor.
4. Calculele pentru transportarea deqeurilor menajere de la agen{ii economici, 9i entitali se

efectueazd conform contractelor incheiate cu i.trrt. Regia ,,Autosalubritate", aplicdndu-se

tarifele prevdzute in paragrafele 1.1 9i 1.2 ale capitolului 1 din Catalogul de preJuri'

5. Tariful pentru transp-ortarea 1 m3 de deqeuri menajere de la popula{ie este acelagi'

indiferent de tipul de proprietate a spafiului locativ'

Norma de acumului. u degeuriloi menajere stabilitd pentru 1 (un) locatar la bloc este de

2 m3 pe an, gi pentru 1 (un) locatar in sector particular_este de. 4 m3 pe an'

plata pentru transportaiea degeurilor menajere de la fiecare abonat se calculeazd in func{ie

de num[ru] de locatari, corrform contractelor incheiate cu gestionarii fondului locativ:

i.M.G.Ft, C.C.L., A.p.L.p., A.C.C., C.C.G. qi alte asocialii de locatari, entitalile care au la

balantd fond locativ, aplicdndu-se iariful prevdzttt in paragraful 1.2 al capitolului 1 din

Catalogul de preluri.
plata de la locatarii sectorului particular se calctrleazd conform datelor indicate in cartea

de imobil.
6. Tariful din capitolul 2 al Catalogului de preturi se referd la serviciile prestate

intreprinderilor, organizatiilor numai pJntru prelucrarea 9i inhumarea deqeurilor solide'

trans ortate la gunoigte cu autocamioanele sper iale proprii'

Tarifele
pentru transportarea deqeurilor menajere solide

Capitolul l. Colectarea Ei transportarea degeurilor menajere solide

1.1. Serviciile prestate agentilor econom,ici, entitalilor din oraqul chiEin[upentru I m3:

- frrd TVA - 100'00 lei
- cu TVA - 120,00 lei

1.2. serviciile prestate populaJiei oraqului chigindu pentru I m3:

- frrd TVA - 55,50 lei

1.3. Tariful lunar pentru o persoan[:

- la bloc - 9,25 lei
- sector Particular - 18,50 lei

Capitolul 2. Prelucrarea 9i inhurr-rarea 1

economici pi entitdli:

m3 deqeurilor Ei transpbrtate la gunoigte de la agen(ii

- ftrd TVA
- cu IVA
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Anexa nr. 2

la decizia Consiliului

tariful
famili izate

REGULAMENTUL

privind compensarea diferenfei in urma majoririi
transportarea degeurilor menajere solide persoanelor din

din municiPiul Chigindu

I. DisPozi{ii generale

1. Prezentul Regulamer-rt stabilegte modalitatea de compensare a diferentei in

urma majordrii tarifului pentru transpoitarea deqeurilor menajere solide persoanelor

din familiile defavorizate din municipiul chi9in6u.

2.Compensareadiferenleiinurmamajoririitarifuluipentrutransportarea
deEeurilor menajere solide se efectue azd. doar persoanelor din familiile defavorizate

social din municiPiul Chiqiniu'
3. in sensul prezentului Regulament, se definesc urmdtoarele noliuni :

a) familie defavorizatd - familia sau persoana a c6rei venit global mediu lunar

nu depagegte valoarea minimd de existenia in mediu pentru o persoand stabilitd de

c[tre Consiliul municipal Chigin6u;

4.

ate de cdtre persoanele din familiile

ferenlei in urma majordrii tarifului pentru

transportarea deqeurilor menajere solide'

4. ComPensarea diferen{ei in urm

degeurilor menajere solide se efectueazd

din familiile defavorizate care benefic

terior.

II. Modul de compensare :r clifercnfei in urlna majorlrii tarifului pentru

transportarca deqeurilor menajcre solide

5. Criteriile de conrPensare a di

transportarea deqeurilor tnenajere solid

listelor beneficiarilor de cornperrsa(ii

Cornisiile prettrrilor de sector Ei prim

componenla rnunicipiului ChiEin[u' 
_^-^+ii ro "pcrrrqcl6. ln baza Iistelor beneficiarilor cle cornpensalii la resursele energetice' I'M'

,,lnfocorn", V8 calcula luna*u,t* compensarii diferentei in tlrma maiorarii tariful.i

pentrtt transportarea deqeurilor menaie re solide'



7. l.fr4. ,,Infocom" va transmite DirecJiei generale locativ-comunale 9i

amenajare, listele beneficiarilor referitor la compensarea diferenlei in urrna

majoririi tarifului pentru transportarea deqeurilor menajere solide, precum gi ddrile

de ieamd lunare, nu mai tdrziu de data de 15 a lunii urmdtoare celei de gestiune.

8. Dup[ verificarea ddrilor de seamd privind suma necesard pentru

compensar.u dif.r.nlei in urma rnajordrii tarifului pentru transportarea degeurilor

,-'.'.nu;.r. solide, Direc{ia generald locativ-comunalS qi arnenajare le va prezenta, nu

mai iArziu de clata de 20 a lunii urmdtoare celei de gestiune, Direc{iei generale

finanfe a Consiliului municipal Chigindu, gi ulterior va solicita alocarea mijloacelor

financiare necesare.

9. inbazadarilor de seam6, Direclia generald finanle a Consiliului municipal

Chigin6u, prin intermediul Direc{iei generale locativ-comunale Ei amenajare, va

transfera la conturile i.M. Regia ,,Autosalubritate", in mod stabilit gi in limita

mijloacelor financiare disponibile, suma mijloacelor financiare pentru compensarea

diierenlei in urma majoririi tarifului pentru transportarea deqeurilor menajere solide.

10. in bonurile de plat6 pentru serviciul de transportarea deqeurilor menajere

solide se va indica separat suma referitor la compensare a diferentei in urrna

major6rii tarifului pentru transportarea deqeurilor menajere solide persoanelor din

familiile defavorizate din municipiul Chigindu.

11. pentru intocrnirea listelor ben :ficiarilor de compensare a diferenlei in

urrna majordrii tarifului pentru transportarea deqeurilor menajere solide, I.M. Regia

,,Autosal,-ubritate" va transmite lunar la i.Vt. ,,Infocom" informa{ii ample referitor la

persoanele din familiile clefavorizate care locuiesc in blocurile locative/caselor

particulare gi nu sunt deservite de i.M. ,,Infocom"'

IV. DisPozi{ii finale

12. Compensarea diferenlei in urma majordrii tarifului pentru transportarea

degeurilor menajere solide persoanelor din familiile defavorizate din municipiul

Chiqinau se va efectua pe parcursul intregului an'

13. prezentul negulament intrd in vigoare din momentul adoptdrii lui de cdtre

autoritatile administraliei publice locale qi public6rii in mass-media.

14. pe.parcurs.,i anului calendaristic, Consiliul municipal Chigindu este in

drept sd reexamineze rnodalitatea referitor la compensarea diferenlei in urma

majordrii tarifului pentru transportarea deqeurilor menajere solide in func{ie de

resursele financiare bugetare disponibile Ei de modificdrile operate in legislalia in

vigoare.
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