
Nr. Servicii prestate
Unitatea de 

măsură Cuantumul Note

1 înch irierea apartam entelor, încăperilor locuibile în  căm ine pentru aplicat 
cetăţenilor care locuiesc în apartam ente neprivatizate, încăperi locuibile din 
căm ine a fondului locativ de stat (departam ental), m unicipal, obştesc şi cu statut 
special.

1 m 2 de 
suprafaţă u tilă  a 
apartam entului

în m ărim e de 
0,20 lei

-

2 D eservirea tehnică şi reparaţia blocurilor locative, încăperilor locuibile în  căm ine 
aplicat cetăţenilor care locuiesc în apartam ente neprivatizate, privatizate, încăperi 
locuibile din căm ine (a fondului locativ de stat, departam ental, m unicipal, şi 
obştesc), proprietarilor şi chiriaşilor încăperilo r nelocuibile în blocurile locative 
rezidenţiale.

1 m 2 de 
suprafaţă u tilă a 
apartam entului

în m ărim e de 
1,02 lei

L ista lucrărilor pentru 
deservirea tehnică şi 
reparaţia blocurilor 

locative/căm inelor, incluse 
în tarif, se anexează 

(A nexa nr. 1).
3 D eservirea tehnică a sistem elor de alim entare cu apă şi evacuarea apelor uzate din 

interiorul blocului aplicat cetăţenilor care locuiesc în  apartam ente neprivatizate, 
privatizate, încăperi locuibile din căm ine (a fondului locativ de stat, m unicipal, 
departam ental şi obştesc dotat cu reţele corespunzătoare), proprietarilor şi 
chiriaşilor încăperilor nelocuibile în blocurile locative rezidenţiale.

1 m 2 de 
suprafaţă u tilă  a 
apartam entului

în m ărim e de 
0,30 lei

Lista lucrărilor pentru 
deservirea tehnică, incluse 

în ta rif  se anexează 
(A nexa nr. 2).

4 D eservirea tehnică a sistem elor de alim entare cu energie electrică din interiorul 
b locului (ilum inarea încăperilor de uz com un), aplicat cetăţenilor care locuiesc în 
apartam ente neprivatizate, privatizate, încăperi locuibile din căm ine (a fondului 
locativ de stat, m unicipal, departam ental şi obştesc dotat cu reţele 
corespunzătoare), proprietarilor şi chiriaşilor încăperilo r nelocuibile în blocurile 
locative rezidenţiale.

1 m 2 de 
suprafaţă u tilă a 
apartam entului

în m ărim e de 
0,28 lei

Lista lucrărilor pentru 
deservirea tehnică, incluse 

în ta rif  se anexează 
(A nexa nr, 3).

5 D eservirea tehnică a echipam entelor tehnice interioare de încălzire centrală, 
aplicat cetăţenilor care locuiesc în apartam ente neprivatizate, privatizate, încăperi 
locuibile din căm ine (a fondului locativ de stat, m unicipal, departam ental şi 
obştesc dotat cu reţele corespunzătoare), proprietarilor şi chiriaşilor încăperilor 
nelocuibile în blocurile locative rezidenţiale.

Proprietarii deconectaţi parţial sau integral de la sistemele de încălzire

lm2 de suprafaţă 
utilă a 

apartam entului

în m ărim e de 
0,69 lei

L ista lucrărilor pentru 
deservirea tehnică, incluse 

în ta rif  se anexează 
(A nexa nr. 4).

achită tariful în cauză în mărime de 15 %.



Anexa nr. 1
la Decizia Consiliului Municipiului Bălţi 

nr.6/49 din " 2 7 ”  10. 2011

Lista
lucrărilor de bază pentru deservirea tehnică şi reparaţia blocurilor locative, încăperilor 

locuibile în cămine, efectuate din contul tarifului

D eservirea tehn ică  şi reparaţia  fondului de locuinţe include lucrările de în treţinere şi reparaţie 
a fondului locativ, de în tre ţinere  sanitară a b locurilor locative, o rgan izarea lucrărilor de întreţinere şi 
reparaţie a fondului locativ , efectuate  de specialiştii gestionarului.

Lucrările de deserv ire  tehn ică  şi reparaţie a b locurilo r locative şi căm inelo r se divizează în 
lucrări de în treţinere si reparaţie  a elem ente lo r constructive ale blocului locativ  şi căm inelor, de 
deservire tehn ică  şi reparaţie  a ech ipam entelo r tehnice ale acestuia.

L ucrările de în treţinere şi reparaţie a elem entelo r constructive ale blocului locativ au m enirea 
de a preîn tîm pina uzura p rem atură  a fondului locativ  şi m en ţinerea ind icilo r de exploatare a tuturor 
elem entelor constructive , cum  sînt:

- fundam entul şi pereţii subsolurilor;
- pereţii clădirii;
- pereţii despărţito ri;
- p lanşeele;
sistem ele de evacuare a ape lo r m eteorice; ferestrele , uşile, scările din casa scării;
- acoperişurile locurilo r de uz com un; sistem ele de ventilaţie,
sistem e de canal de fum.
Lucrările de în tre ţinere  sanitară a b locurilo r includ:
salubrizarea subsolurilor, caselor scării, dezinfectarea tubu latu rilo r, a recipientelor pentru 

gunoi, a cam erelo r de deşeuri şi a a lto r locuri de uz com un;
O rganizarea lucrărilo r de în treţinere şi reparaţie a b locurilo r locative, încăperilor locuibile în 

căm ine (încăperilo r nelocu ib ile) se efectuează de către aparatul adm inistrativ  al gestionarului. 
L ucrările de gestionare a fondului locativ înclud:

- ţinerea docum entaţiei tehnice a b locurilor locative, p re lucrarea acte lor de contabilitate şi 
a ltor acte;

efectuarea o peraţiun ilo r econom ice la bancă;
- încheierea , ev iden ţa şi asigurarea executării con tracte lo r de închiriere, arendare a 

apartam entelor/încăperilor locuibile în  căm ine (încăperilor nelocuib ile), de deservire tehnică a 
b locului locativ, a lto r con tracte  econom ice;

păstrarea con tracte lo r de înch iriere , arendare, în treţinere şi reparaţie a apartam entelor şi 
încăperilo r locuibile în  căm ine privatiza te  sau de în treţinere şi deserv ire  a încăperilo r nelocuibile din 
fondul locativ;

- ţinerea evidenţe i achitării de către proprietarii, chiriaşii şi locatarii apartam entelor/ 
încăperilo r locuibile în  căm ine şi încăperilo r nelocuibile a serv ic iilo r prestate;

- e liberarea docum en te lo r de decontare şi a certificatelo r priv ind  suprafaţa apartam entului/ 
încăperii locuibile în  căm in  ocupate, precum  şi privind plata pentru  serviciile  locative şi com unale şi 
pentru coabitare;

-efectuarea reviziei tehnice a b locurilor locative şi, în tem eiu l datelo r reviziei, în tocm irea 
listei de lucrări, necesare pen tru  deserv irea şi reparaţia blocului locativ , a re ţelelor tehnico- edilitare, 
inclusiv borderoul defectelor;

-p lan ificarea şi o rgan izarea lucrărilor necesare pentru  în treţinerea, reparaţia capitală şi 
curentă a fondului locativ , a u tila ju lu i şi com unicaţiilo r inginereşti; în făp tu irea  acţiunilor ce ţin de 
p rotecţia m uncii şi tehn ica  securităţii; asigurarea cu servicii de d ispecerat şi com batere a avariilor; 
pregătirea b locurilo r locative pen tru  exploatare în  sezonul de toam nă-iam ă.



Anexa nr. 2
la Decizia Consiliului M unicipiului Bălţi 

nr.6/49 din “ 2 7 ”  10. 2011

Lista
lucrărilor pentru deservirea tehnică a sistemelorde de alimentare cu apă şi evacuarea apelor

uzate din interiorul blocului, incluse în tarif

D eserv irea tehn ică  a sistem elorde de alim entare cu apă rece şi evacuarea apelor uzate din 
interiorul b locului includ lucrările de deservire a sistem elorde de a lim entare cu apă în subsoluri, la 
etajele tehnice, precum  şi a  co loanelo r com une din apartam ente/ încăperile  locuidile în căm ine şi a 
sistem elor de evacuare a p elo r uzate.

D in contul tarifu lu i ap robat se execută urm ătoarele lucrări:
controlul tehnic al s istem elor interne de alim entare cu apă po tab ilă  şi de evacuare a apelor 

uzate - o dată în  6 luni;
- lich idarea de terio rărilo r din  sistem ele de alim entare cu apă po tab ilă  şi de evacuare a apelor

uzate;
- lich idarea scurgerilo r din sistem ele de alim entare cu apă şi de evacuare a apelor uzate;
- cu răţirea şi spălarea co loanelo r com une de apeducte şi evacuare a apelo r uzate ;
- dem ontarea, contro lu l, cu răţirea şi schim bul rob inete lo r deteriorate;
schim bul sec toarelo r de reţele de apeduct şi evacuare a ape lo r uzate ( p înă la 5%  din 

cantitatea to tală), arm ături de înch idere şi reglare;
-ştim uirea ţev ilo r de evacuare a apelor uzate; schim bul m ufelo r şi a garniturii.



Anexa nr. 3
la Decizia Consiliului M unicipiului Bălţi 

nr.6/49 din “ 2 7 ”  10. 2011

Lista
lucrărilor pentru deservirea tehnică a sistemelor de alimentare cu energie electrică din 

interiorul blocului, echipamentelor de iluminare a încăperilor de uz comun

D eserv irea tehn ică  a s istem elor de alim entare cu energie electrică din interiorul blocului 
(ilum inarea locurilor de uz com un) include după sine un com plex  de lucrări îndreptate spre 
m enţinerea ech ipam en telo r tehn ice  interioare, sistem elor de alim entare  cu energie electrică în stare 
norm ală de funcţionare şi asigurarea  condiţiilo r de prestare a serv ic iilo r de energie electrică în 
locurile de uz com un.

La lucrările de deserv ire  tehn ică  se referă:
a) controlul tehn ic al s istem elor interne de alim entare cu energ ie e lec trică (fire electrice,
tablouri de d istribu ţie  şi protecţie, cutii de d istribu ţie) - odată  în 6 luni;
b) re în tinderea fire lo r electrice interne pleoştite , fixarea suplim entară, shim bul sectoarelor de 

fire electrice deteriorate;
c) reparaţia , schim bul d ispozitive lo r de siguranţă, în trerupătoare lo r autom ate, instalaţiilor de 

racord şi d istribuire p în ă  la aparatu l de com utare instalat după echipam entele  de m ăsurare;
d) restab ilirea  contactu lu i cu păm întul;
e) descoperirea şi deconectarea la tim p a sectoarelor de fire elec trice deteriorate, care pot 

p rovoca incendiu.



Anexa nr. 4
la Decizia Consiliului Municipiului Bălţi 

nr.6/49 din " 2 7 ”  10. 2011

Lista
lucrărilor pentru deservirea tehnică a sistemelor interne de încălzire centrală

D eserv irea tehn ică  a sistem elorde interne de încălzire cen trală  include lucrările de deservire a 
sistem elorde de încălz ire  cen tra lă  în  subsoluri, la etejele tehnice, p recum  şi a co loanelor com une din 
apartam ente/ încăperile  locuidile în  căm ine.

Din contul tarifu lu i ap robat se execută urm ătoarele lucrări
a) controlul tehn ic al s istem elor interne de încălzire cen trală  - pe parcursul perioadei de 

încălzire;
b) lich idarea de terio rărilo r din sistem ele interne de încălz ire  centrală  (reglarea ventilelor, 

reparaţia izolaţiei term ice a ţev ilo r în subsoluri, la etejele tehnice , dem ontarea, controlul şi curăţirea 
co lectoarelor de năm ol, p rize lo r de aer, ventuzelor, com pensatoarelor;

c) lich idarea situaţiilo r de avariere la reţele, dispozitive şi arm ătură;
d) schim bul sec toarelo r de reţele de încălz ire, precum  şi a arm ăturii de închidere şi reglare 

(pînă la 5 %  din can tita tea  to ta lă  a reţelelor);
e) p ro filax ia  şi reparaţia  vanelo r ;
f) p rofilaxia , spălarea  şi încercarea h idraulică a sistem elor de încălz ire  centrală după 

expirarea sezonului de încălz ire , consrevarea lor pentru  perioada de vară şi p regătirea către sesonul 
rece.


