
 

 

PROIECT  

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI 

DECIZIE 

Nr.__________ 

din _________ 

 

,,Cu privire la aprobarea tarifelor pentru  

prestarea serviciilor publice de gospodărie comunalăˮ 
 

          În temeiul art.10,118-126 al Codului Administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 

19.07.2018; Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; art.14 al.(2) 

lit.h), q) al  Legii  privind  administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.3 alin.(1) 

lit.d), art.6 alin.(2) lit.h), art.art.14,15 din Legea privind serviciile publice de gospodărie comunală 

nr.1402-XV din 24.10.2002, Legea privind deșeurile nr.209 din 29.07.2016, art.7 alin.(2) lit.j) din 

Legea privind întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr.246 din 23.11.2017, Statutul 

Întreprinderii  Municipale ,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei aprobat prin Decizia Consiliului 

municipal Orhei nr.5.6 din 10.06.2019 Nota informativă  prezentată de către  administratorul 

Întreprinderii Municipale ,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei, dl  Valentin MUNTEANU, 
 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI DECIDE  : 

         1.Se aprobă și se pune în aplicare  începînd cu data de ___________ următoarele  tarife privind 

prestarea serviciilor publice de gospodărie comunală: 
 

         - pentru colectarea și transportarea deșeurilor de construcție pentru persoanele fizice și 

persoanele juridice  în mărime de 145,88 lei (inclusiv TVA) pentru 1m³; 

         -  pentru nivelarea deșeurilor de construcție pentru persoanele fizice și persoanele juridice  în 

mărime de 42,00 lei (inclusiv TVA) pentru 1 m³. 
 

       2.Se obligă Întreprinderea Municipală ,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei să încheie în baza 

cererilor depuse, contracte privind prestarea serviciilor publice de gospodărie comunală de  colectare, 

transportare și nivelare a deșeurilor de construcție.  

       3.Întreprinderea Municipală ,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei va întreprinde în activitatea sa 

acțiunile respective în vederea executării prezentei decizii.  

       4.Pentru a aduce la cunoștință publică prezenta decizie se plasează pe pagina oficială a Primăriei 

mun.Orhei în rețeaua internet www.orhei.md precum și se afișează pe panoul informațional. 

       5.Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii acesteia în Registrul de Stat al actelor locale,  

și poate fi atacată în Judecătoria Orheui în termen de 30 zile de la data comunicării în conformitate cu 

prevederile Codului Administrativ al Republicii Moldova. 

       6.Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarilor  municipiului Orhei conform 

competențelor .  
 

      Primarul   municipiului Orhei                                                       Pavel VEREJANU  

Viceprimarul  municipiului  Orhei     Anastasia ȚURCAN   

Viceprimar municipiului  Orhei Valerian CRISTEA 

Viceprimar municipiului Orhei  Cristina COJOCARI  

Secretar al   Ala BUROCOVSCHI  

Consiliului municipal Orhei  

Specialist principal                                                                           Grigore MÎRA  

Specialist principal  Alina TRUSOVSCAIA  

       Autor  

       Manager-șef interimar  

       Î.M.,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei    Valentin  MUNTEANU                                                                     

http://www.orhei.md/


 

 

  Anexă la 

                                                                                    Decizia nr _____ din_________________ 

 

 

 

PLAN 

de distribuire  a tomberoanelor din plastic V-120 L pentru colectarea DMS, direct de la sursă  

în cartierele caselor individuale a  mun.Orhei 

 

 

I.Planul general : 
 

              Prezentul plan este elaborat pentru actualul sistem de gestionare a deșeurilor din localitatea 

mun.Orhei cu scopul de a îmbunătăți performanța Î.M.„Servicii Comunal-Locative  Orhei” si care ar 

permite întreprinderii să-și realizeze obiectivele pe termen scurt sau mediu și anume: 

1.1 Extinderea sistemelor de colectare a deșeurilor municipale la nivelul intregii localități. 

1.2 Eliminarea deseurilor in conditii de siguranta pentru mediu si sanatatea populatiei. 

1.3Promovarea unor sisteme de informare, constientizare si motivare pentru toti factorii implicati in 

managementul deseurilor. 

1.4 Dezvoltarea unui sistem modern de colectare si transport al deseurilor in conformitate cu cerintele 

legale. 

 

 
 

II.Managementul operațional și tehnic  al întreprinderii urmează să fie realizat prin : 
 

2.1Asigurarea de capacitati de colectare si de transport adaptate numarului de locuitori si cantitatilor 

de deseuri generate. 

2.2Dotarea punctelor de colectare si a gospodariilor individual cu recipienti standardizati 

(tomberoane din plastic în volum de – 120 l ). 

2.3Organizarea de puncte de colectare selectiva a deseurilor reciclabile in paralel cu constientizarea 

populatiei . 

2.4Planificarea si organizarea unor campanii sistematice de eradicare a fenomenului de depozitare 

neautorizata a deseurilor. 

2.5Perfectionarea sistemului de procesare a comenzilor individuale pentru colectarea si transportarea 

deseurilor. Motivarea cetățenilor de a incheia contracte cu operatorul local de servicii de colectare si 

depozitare a deseurilor. 

 

III.Pentru a obține rezultatele așteptate, conform obiectivelor prouse de 

Î.M. „Servicii Comunal-Locativeˮ Orhei 

 

3.1Va repartiza conform necesităților și datelor accumulate fiecarei gospodării individuale pubelele 

din plastic,pentru evacuarea și transportarea deșeurilor direct de la sursa de acumulare. 

 

3.2Va reactualiza graficele evacuării deșeurilor în sectoarele și cartierele orașului unde vor fi cu 

distribuite recipientele noi (tomberoanele din plastic V-120l) . 

 

3.3La nivel de activitate imediată, va repartiza tomberoane din plastic pentru acumularea deșeurilor 

în volum de 120 l în număr  de 700 bucăți,  cu încheierea obligatorie a contractelor de comodat și de 

prestări servicii pentru următoarele străzi: 

 

Executor: Iurie GARȘTEA ____________ fila nr.1 din 2 file 

 

 



 

 

 

 

Cartierul Slobozia Doamnei 

 

1.str.Hotin-          25 buc. 

2.str.Izvoraș-       30 buc. 

3.str.Gagarin-      55 buc. 

4.str.I,Soltîs-       55 buc. 

5.str.I.Vodă-        30 buc. 

6.str.Costișei-      55 buc. 

7.str.Victoriei-     45 buc. 

8.str.H.Tobultoc- 25 buc. 

9.str.A.Russo-      15 buc. 

10.str.Doina-        16 buc. 

11.str.Șciusev-      20buc. 

12.str.M.Viteazu- 30 buc. 

13.Călușarilor -    10 buc. 

14.Neculce  -        10 buc.  

 

Cartierul Lupoaica 

 

1.str.H.Grozescu-    80  buc. 

2.str.Tricolor-          70  buc. 

3.str.Răzeșilor-        50  buc. 

4.str.Plugușor-        15  buc. 

 

Cartierul Centru 
 

str.Eliberării, casele individuale sub nr : 

15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,43A,45,47,49,55,57,59,61,63,65, 69,71,73,75, 

77,79,81,83,85,89,91,148,150,152,154,154A,156,158,174,176,178,180,182,184,186,188,190, 

192,194 196,198,200,204,204A,206,208,210,212,214 - 64 buc. 

 

 

Executor: 

Șef adjunct  

Î.M.,,Servicii Comunal-Locativeˮ                                                         Iurie GARȘTEA  

  
 fila nr.2 din 2 file  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Notă informativă 

La proiectul de decizie nr._____________din__________________________2021 

 
 

 ,,Cu privire la aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor publice de gospodărie comunalăˮ 
 

        1.Denumirea autorului și  participanții  la elaborarea proiectului:  

Manger – șef interimar al Î.M.,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei , Valentin  MUNTEANU  

        2. În temeiul art.14 al.(2) lit.h), q) al  Legii  privind  administrația publică locală nr.436-

XVI din 28.12.2006, art.3 alin.(1) lit.d), art.6 alin.(2) lit.h), art.art.14,15 din Legea privind 

serviciile publice de gospodărie comunală nr.1402-XV din 24.10.2002, Legea privind deșeurile 

nr.209 din 29.07.2016, art.7 alin.(2) lit.j) din Legea privind întreprinderea de stat și 

întreprinderea municipală nr.246 din 23.11.2017, Statutul Întreprinderii  Municipale ,,Servicii 

Comunal-LocativeˮOrhei aprobat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.5.6 din 10.06.2019 

        3.Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene - nu este cazul 

        4.Necesitatea elaborării Proiectului și adoptării Deciziei ,,Cu privire la aprobarea tarifelor 

pentru prestarea serviciilor publice de gospodărie comunalăˮ :        

        În scopul îmbunătățirii continue a activității întreprinderii  privind prestarea  serviciilor 

publice de gopsodărie comunală privind  colectarea, transportarea și nivelarea deșeurilor de 

construcție,  prestate persoanelor fizice și persoanelor juridice din municipiul Orhei.  

        Pentru a  stabiliza situația creată este necesar de a aproba un astfel de tarif (calculul 

desfășurat se anexează)  privind prestarea serviciilor publice de gospodărie comunală pentru  

colectarea, transportarea  și nivelarea deșeurilor de construcție  care va face  posibil de a 

compensa cheltuielile  de producere acumulate obiectiv, obținerea surselor financiare pentru 

achiziționarea bunurilor pentru activitatea Întreprinderii și a resurselor  umane necesare 

continuității activității Întreprinderii precum și neadmiterea în continuare a agravării   situației 

economico-financiare a Întreprinderii . 

        Întreprinderea Municipală ,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei este persoana juridică care 

prestează servicii publice de gospodărie comunală către consumatori și necesare pentru 

satisfacerea  cerințelor  Fondatorului (Consiliul municipal Orhei), unul din genurile de activitate 

a Întreprinderii este prestarea serviciilor publice de gospodărie comunală persoanelor fizice și 

juridice, colectarea deșeurilor nepericuloase.  

       Întreprinderea Municipală ,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei organizează și gestioneză 

serviciile publice de gospodărie comunală respectînd principiul  privind  administrarea eficientă 

a bunurilor din proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale. Adminstrația Publică 

Locală  are competenţa exclusivă privind înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi 

controlul funcţionării serviciilor publice de gospodărie comunală, precum şi crearea, 

administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică din infrastructura edilitară a unităţilor 

administrativ-teritoriale respective. 

       Conform art.14 alin.(2) lit.h), lit.q) al Legii privind administraţia publică locală nr.436 din 

28.12.2006, denotă că, consiliile locale aprobă în condiţiile legii, tarife pentru serviciile publice 

de interes local din subordine și organizează serviciile publice de gospodărie comunală . 

        Conform art.7 alin.(2) lit.j) al Legii nr.246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de 

stat și întreprinderea municipală, prevede că,  Fondatorul  întreprinderii municipale, aprobă  
tarifele la serviciile prestate, cu excepţia celor stabilite de actele normative în vigoare. 
       În contextul celor expuse supra,  solicităm respectuos, de a include  în ordinea de zi la 

următoarea ședință a Consiliului municipal Orhei, proiectul de decizie  ,,Cu privire la aprobarea 

tarifelor privind prestarea serviciilor  publice de gospodărie comunalăˮ. 

       5.Principalele prevederi ale proiectului constă în aprobarea tarifelor pentru colectarea, 

transportarea și nivelarea deșeurilor de construcție.    

       6.Fundamentarea economico-financiară:Aprobarea și implimentarea prevederilor acestui 

proiect de decizie nu necesită cheltuieli financiare suplimantare din bugetul APL. 



 

 

      7.Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare:Decizia Consiliului municipal 

Orhei ,,Cu privire la aprobarea tarifelor privind prestarea serviciilor publice  de gospodărie 

comunalăˮ. 

      8.Avizarea și consultarea publică a proiectului : 

Proiectul dat este supus dezbaterilor publice, fiind plasat pe pagina web a Primăriei mun.Orhei 

orhei.md la compartimentul consultării publice  la data de 31.05.2021. 

     9.Constatările expertizei anticorupție - nu este cazul 

    10.Constatările expertizei de compatibilitate - nu este cazul 

    11.Constatările expertizei juridice - proiectul de decizie este avizat de  specialistul jurist al 

Autorității Executive a Consiliului Municipal Orhei. 

    12.Constatările altor expertize- nu este cazul 

 

 

Cu respect , 

Manager-șef interimar  al  

Î.M.,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei  Valentina MUNTEANU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cheltuielile pentru nivelarea degeurilor de construcfie

Economist U[*.ttilt Goncear

J-

l,'l',
,tI

Nr. de
ordine

Unitatea
de
misuri Suma (lei)

1 Retribuirea muncii muncitorilor 385500
2 Contributii de asiqurdri sociale 24 % 92520

.(

Cheltuieli pentru nivelarea degeurilor
pe an cu transportul intreprinderii 682000

4
Che1tuieli pentru nivelarea degeurilor
De an cu transportul arendat lei

890000

Total cheltuieli directe lei 2050020
5 Cheltuieli administrative 14.50o/o 325953

Total 2375973
6 Rentabilitatea 6% 142558

Total 2518532
7 Renovarea bazei te h n ico-materiale 8% 241483

Total sinecostul 2518532
8 TVA 20% 503706

Total 3022238

I Volum u I deseurilor transportate
ananual

72000

Total tarif 1 m3 de nivelare
42,0



Centralizarea cheltuielilor pentru colectarea 9i transportarea degeurilor de
constructie in or.Orhei

Nr.
de
ord
ine

Denumirea cheltuielilor
Unitatea

de
mdsuri

Dovada

4
I

Sinecostul colectdrii
deseurilor menaiere m3 43,51 Calculul nr.1- 6

2 Sinecostul operali u n ilor
de transportare m3 18,10 Calculul nr.7 - 12

3 Sinecostul parcursului m3 9,05 Calculul nr. 13

Sinecostul niveldrii m3 28,47

4
Remunerarea muncii sef
sectie si muncitori. m3 4,55 Calculul nr. 14-15

5
Calculrea, eliberarea
facturilor, repartizarea si
incasarea lor. m3 13.60 Calculul nr.16

6 Repartizarea
cheltuielelor auxiliare m3 3,32 Calculul nr.17

7 Uzura platformelor m3 0,18 Calculul nr.18
I Inventar si echipament m3 0,16 Calculul nr.1 9

Total cheltuieli directe m3 120,94

Y
Cheltuieli administrative 14,50% 17,54
Total 138,48

10 Rentabilitatea O"/o 8,31

Total 146,78
Renovarea bazei tehn ico
materiald B% 11,74
Total sinecostul 1 m3 158,53

11 TVA 20% 29,36

12 Total tarlf 1 m3 pentru
deseuri de constructie

Manager sef

rol [l
Economist iltt*rr{- M Gon

J

Valentin Munteanu


