
  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2019 

 

 

Proiect 

 

Cu privire la aprobarea tarifelor pentru  

serviciile prestate de ÎM “GLC Bălţi” 
 

În conformitate cu art. 14, alin. (2) lit.h), q), al Legii RM nr. 436-XVI din 28.12.2006 

„Privind administraţia publică locală”; art.4, alin. (1), lit. g) şi m) al Legii RM nr. 435-XVI din 

28.12.2006 „ Cu privire la decentralizarea administrativă”; art. 37 al Legii RM nr. 75 din 

30.04.2015 cu privire la locuinţe; art. 3, alin. (1) şi alin. (5), lit. f), art.6, alin.(2), lit. h), art. 14, 

alin.(5) al Legii RM nr. 1402-XV din 24.10.2002  “Cu privire la serviciile gospodăriei 

comunale”; punct. 5,6 din anexa nr. 4 a Legii RM nr. 1324-XII din 10.03.1993 „Cu privire la 

privatizarea fondului locativ”; lit.a) punct.7, comp. III al “Regulamentului cu privire la modul de 

prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, 

contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/ reconectării la sistemele de 

încălzire şi alimentare cu apă” aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 191 din 19.02.2002; 

Culegerea de materiale normative interramurale privind normarea muncii la lucrările de curăţire 

a teritoriilor şi încăperilor, compart.”Normele tip de deservire pentru lucrătorii, care activează la 

lucrările pentru întreţinerea sanitară a imobilelor” (par.1-21, pag. 111-129); Decizia Consiliului 

municipal Bălţi nr. 6/33 din 05.05.2011 „Cu privire la fondarea întreprinderii municipale 

„Gospodăria Locativ Comunală Bălţi””; Decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 14/52 din 

27.11.2018 „ Cu privire la desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie a Consiliului 

municipal Bălţi „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de ÎM „GLC Bălţi”””, 

examinînd calculele prezentate de ÎM ”GLC Bălţi”, deasemenea luînd în considerație 

recomandările, parvenite în cadrul consultării publice,- 

 
Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se aprobă şi se pune în aplicare din 01.04.2019 pentru cetăţenii, care locuiesc în 

apartamente neprivatizate/privatizate a blocurilor locative, încăperi locuibile din cămine (a 

fondului locativ de stat, municipal, departamental, obştesc), proprietari şi chiriaşi a 

încăperilor nelocuibile a blocurilor locative multietajate următoarele tarife: 

1.1. tariful pentru închiriere în mărime de 0,24 lei lunar pentru 1 m2 de suprafaţă totală a 

apartamentului/încăperii locuibile (pentru locuinţe neprivatizate). 

1.2. tariful pentru deservirea tehnică şi reparaţia blocurilor locative şi căminelor în mărime  

de 1,74 lei lunar pentru 1 m2 de suprafaţă totală a apartamentului/încăperii locuibile 

(pentru locuinţe neprivatizate/privatizate), inclusiv: 

- întreţinerea şi reparaţia curentă a elementelor constructive – 1,29 lei; 

- întreţinerea sanitară a blocurilor locative – 0,11 lei; 

- gestionarea fondului locativ – 0,34 lei. 

Lista lucrărilor pentru deservirea tehnică şi reparaţia blocurilor locative şi căminelor, 

incluse în tarif, se anexează (Anexa nr. 1). 

1.3. tariful pentru deservirea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă  şi evacuarea apelor 

uzate din interiorul blocului în mărime de 0,30 lei lunar pentru 1 m2 de suprafaţă 



totală a apartamentului/încăperii locuibile (pentru locuinţe neprivatizate/privatizate). 

Lista lucrărilor pentru deservirea tehnică, incluse în tarif, se anexează (Anexa nr. 2).  

1.4. tariful pentru deservirea tehnică a sistemelor de alimenatre cu încălzire centrală din 

interiorul blocurilor în mărime de 0,69 lei lunar pentru 1m2 de suprafaţă totală a 

apartamentului/încăperii locuibile (pentru locuinţe neprivatizate/privatizate). Lista 

lucrărilor pentru deservirea tehnică, incluse în tarif, se anexează (Anexa nr. 3). 

În cazul deconectării de la sistemele respective plata pentru 1 m2 de suprafaţă 

deconectată se achită în mărime de 15 la sută din tariful aprobat. 

1.5. tariful pentru salubrizarea teritoriilor aferente fondului locativ a municipiului în 

mărime de 0,30 lei lunar pentru 1 m2 de suprafaţă totală a apartamentului/încăperii 

locuibile (pentru locuinţe neprivatizate/privatizate). 

1.6. tariful pentru deservirea tehnică a sistemelor de alimentare cu energie electrică din 

interiorul blocului (iluminarea încăperilor de uz comun) în mărime de 0,28 lei lunar 

pentru 1 m2 de suprafaţă totală a apartamentului/încăperii locuibile dotat cu reţele 

corespunzătoare (pentru locuinţe neprivatizate/privatizate). Lista lucrărilor pentru 

deservirea tehnică, incluse în tarif, se anexează (Anexa nr.4). 

2. Toate cheltuielile suplimentare, care nu sunt indicate în decizia dată, se percep numai cu 

acordul comun al părţilor. 

3. Repartizarea tarifului aprobat pentru plată de către cetăţeni şi pentru compensarea  

ÎM „GLC Bălţi” se efectuează conform anexei nr. 5. Compensarea de către ÎM 

„Gospodăria Locativ-Comunală Bălţi” diferenței dintre tariful aprobat și tariful pentru 

plata de către cetăţeni, indicate în anexa nr. 5, de efectuat din contul mijloacelor, prevăzute 

pentru aceste scopuri în bugetul municipal. 

4. Se stabileşte tariful preferenţial pentru închirierea apartamentelor, deservirea tehnică şi 

reparaţia blocurilor locative şi sistemelor inginereşti (sistema de alimentare cu apă şi 

evacuarea apelor uzate, sisteme de alimentare cu energie electrică şi energie termică) 

pentru categoriile social-vulnerabile a populaţiei, conform anexei nr.6. Compensarea 

pierderilor, suportate de către ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală Bălţi” în rezultatul 

aplicării tarifului preferenţial, conform anexei nr.6, de efectuat din contul mijloacelor, 

prevăzute pentru aceste scopuri în bugetul municipal.  

5. Se abrogă deciziile Consiliului municpal Bălţi nr. 6/49 din 27.10.2011 ”Cu privire la 

aprobarea tarifelor pentru închirierea  apartamentelor, deservirea tehnică şi reparaţia 

blocurilor locative şi echipamentelor tehnice din interiorul blocului (de alimentare cu apă, 

de evacuare a apei uzate, de alimentare cu energie electrică, de încălzire)” cu modificările 

şi completările ulterioare (conform deciziilor CMB nr. 15/15 din 20.11.2015 şi nr. 3/11 din 

30.03.2017) şi nr. 6/50 din 27.10.2011 ”Cu privire la aprobarea tarifelor la lucrările de 

curăţire a teritoriilor aferente fondului locativ municipal”. 

6. Se recomandă asociaţiilor de proprietari ai apartamentelor privatizate şi asociaţiilor de 

coproprietari în condominiu să aplice tarifele, aprobate prin prezenta decizie. 

7. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului prin intermediul surselor 

mass-media. 

8. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de 

specialitate pentru activități economico-financiare, pentru gospodărie municipală, 

administrarea bunurilor și protecția mediului, pentru colaborare cu alte autorități, înfrățire, 

turism, culte și alte activități social-culturale, pentru drept și disciplină, pentru educație, 

protecție socială și sănătate publică. 

 

 

Preşedintele şedinţei I 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 

 

 

 



Anexa nr. 1 

la decizia Consiliului mun. Bălţi 

nr. ___din „___”______2018 

 

 

 

Lista 

lucrărilor pentru deservirea tehnică şi reparaţia blocurilor locative şi căminelor, 

 incluse în tarif 

 

Deservirea tehnică şi reparaţia fondului de locuinţe include lucrările de întreţinere şi 

reparaţie a fondului locativ, de întreţinere sanitară a blocurilor locative, efectuate de specialiştii 

gestionarului fondului locativ. 

Lucrările de deservire tehnică şi reparaţie a blocurilor locative şi căminelor se divizează 

în lucrări de întreţinere si reparaţie a elementelor constructive ale blocului locativ şi căminelor, 

de deservire tehnică şi reparaţie a echipamentelor tehnice ale acestuia. 

Lucrările de întreţinere şi reparaţie a elementelor constructive ale blocului locativ au 

menirea de a preîntîmpina uzura prematură a fondului locativ şi menţinerea indicilor de 

exploatare a tuturor elementelor constructive (fundamentul şi pereţii subsolurilor; pereţii clădirii; 

pereţii despărţitori; planşeele; acoperişurile; sistemele de evacuare a apelor meteorice; ferestrele, 

uşile, scările din casa scării; sisteme de ventilaţie; sisteme de canal de fum). 

Lucrările de întreţinere sanitară a blocurilor includ salubrizarea subsolurilor, caselor 

scării, dezinfectarea tubulaturilor, a recipientelor pentru gunoi, a camerelor de deşeuri şi a altor 

locuri de uz comun;  

Organizarea lucrărilor de deservire tehnică şi reparaţie a blocurilor locative şi căminelor 

(încăperilor nelocuibile) se efectuează de către aparatul administrativ al gestionarului. 

Lucrările de gestionare a fondului locativ includ: 

- ţinerea documentaţiei tehnice a blocurilor locative, prelucrarea actelor de 

contabilitate şi altor acte;  

- efectuarea operaţiunilor economice la bancă; 

- încheierea, evidenţa şi asigurarea executării contractelor de închiriere, arendare a 

apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine (încăperilor nelocuibile), de deservire tehnică a 

blocului locativ, altor contracte economice; 

- păstrarea contractelor de închiriere, arendare, întreţinere şi reparaţie a apartamentelor 

şi încăperilor locuibile în cămine privatizate, a încăperilor nelocuibile din fondul locativ; 

- ţinerea evidenţei achitării de către proprietarii, chiriaşii şi locatarii apartamentelor/ 

încăperilor locuibile în cămine şi încăperilor nelocuibile a serviciilor prestate; 

- eliberarea documentelor de decontare şi a certificatelor privind suprafaţa 

apartamentului/încăperii locuibile în cămin ocupate, precum şi privind plata pentru serviciile 

locative şi comunale şi pentru coabitare; 

- efectuarea reviziei tehnice a blocurilor locative şi, în temeiul datelor reviziei, 

întocmirea listei de lucrări, necesare pentru deservirea şi reparaţia blocului locativ, a reţelelor 

tehnicoedilitare, inclusiv borderoul defectelor; 

- planificarea şi organizarea lucrărilor necesare pentru întreţinerea şi reparaţia curentă 

a fondului locativ, a utilajului şi comunicaţiilor inginereşti; 

- înfăptuirea acţiunilor ce ţin de protecţia muncii şi tehnica securităţii; 

- asigurarea cu servicii de dispecerat şi combatere a avariilor; 

- pregătirea blocurilor locative pentru exploatare în sezonul de toamnă-iarnă. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 2 

la decizia Consiliului mun. Bălţi 

nr. ___din „___”______2018  

 

 

 

Lista 

lucrărilor pentru deservirea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă rece şi evacuarea apelor 

uzate din interiorul blocului, incluse în tarif 

 

Deservirea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă rece şi evacuarea apelor uzate din 

interiorul blocului includ lucrările de deservire a sistemelor de alimentare cu apă şi evacuarea 

apelor uzate în subsoluri, la etajele tehnice, precum şi a coloanelor comune din 

apartamente/încăperi locuibile în cămine. 

Din contul tarifului aprobat se efectuează următoarele lucrări: 

- controlul tehnic al sistemelor interne de alimentare cu apă potabilă şi de evacuare a 

apelor uzate - o dată în 6 luni; 

- lichidarea deteriorărilor din sistemele de alimentare cu apă potabilă şi de evacuare a 

apelor uzate; 

- lichidarea scurgerilor din sistemele de alimentare cu apă şi de evacuare a apelor uzate; 

- curăţirea şi spălarea coloanelor comune de apeducte şi evacuare a apelor uzate; 

- demontarea, controlul, curăţirea şi schimbul robinetelor deteriorate; 

- schimbul sectoarelor de reţele de apeduct şi evacuare a apelor uzate ( pînă la 5% din 

cantitatea totală), armături de închidere şi reglare; 

- ştimuirea ţevilor de evacuare a apelor uzate, schimbul mufelor şi a garniturii. 

 

 

Anexa nr. 3 

la decizia Consiliului mun. Bălţi 

nr. ___din „___”______2018  

 

 

   

Lista 

lucrărilor pentru deservirea tehnică a sistemelor interne de încălzire centrală, incluse în tarif  

 

 

Deservirea tehnică a sistemelor interne de încălzire centrală include lucrările de deservire 

a sistemelor de încălzire centrală în subsoluri, la etajele tehnice, precum şi a coloanelor comune 

din apartamente/încăperi locuibile în cămine. 

Din contul tarifului aprobat se efectuează următoarele lucrări: 

a) controlul tehnic al sistemelor interne de încălzire centrală pe parcursul perioadei de 

încălzire; 

b) lichidarea deteriorărilor din sistemele de încălzire centrală (reglarea ventilelor, reparaţia 

izolaţiei termice a ţevilor în subsoluri, la etajele tehnice, demontarea, controlul şi curăţirea 

colectoarelor de nămol, prizelor de aer, ventuzelor, compensatoarelor ş.a.); 

c) lichidarea situaţiilor de avariere la reţelele interne şi armătură în locurile de uz comun; 

d)  schimbul sectoarelor de reţele de încălzire, precum şi a armăturii de închidere şi reglare 

(pînă la 5 % din cantitatea totală a reţelelor); 

e) profilaxia şi reparaţia vanelor ; 

f) profilaxia, spălarea şi încercarea hidraulică a sistemelor de încălzire centrală după 

expirarea sezonului de încălzire, conservarea lor pentru perioada de vară şi pregătirea 

către sezonul rece. 

 

 



Anexa nr. 4 

la decizia Consiliului mun. Bălţi 

nr. ___din „___”______2018  

 

  

Lista 

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

blocului, echipamentelor de iluminare a încăperilor de uz comun, 

incluse în tarif 

 

Deservirea tehnică a sistemelor de alimentare cu energie electrică din interiorul blocului 

(iluminarea locurilor de uz comun) prezintă în sine un complex de lucrări îndreptate spre 

menţinerea sistemelor interne de alimentare cu energie electrică în stare normală de funcţionare 

şi asigurarea condiţiilor de prestare a serviciilor de energie electrică în locurile de uz comun şi 

ascensoare. 

Din contul tarifului aprobat se efectuează următoarele lucrări:  

a) controlul tehnic al sistemelor interne de alimentare cu energie electrică (fire electrice, 

tablouri de distribuţie şi protecţie, cutii de distribuţie, echipamentelor de iluminare în 

încăperile de uz comun) – o dată în 6 luni; 

b) reîntinderea firelor electrice interne pleoştite, fixarea suplimentară, shimbul 

sectoarelor de fire electrice deteriorate în locurile de uz comun; 

c) reparaţia, schimbul dispozitivelor de siguranţă, întrerupătoarelor automate, instalaţiilor 

de racord şi distribuire pînă la aparatul de comutare instalat după echipamentele de 

măsurare; 

d) restabilirea contactului cu pămîntul; 

e) descoperirea şi deconectarea la timp a sectoarelor de fire electrice deteriorate, care pot 

provoca incendiu. 

 

 

Anexa nr. 5 

la decizia Consiliului mun. Bălţi 

nr. ___din „___”______2018  

 

 

Repartizarea tarifului aprobat pentru plata de către cetăţeni şi compensarea 

ÎM „GLC Bălţi” 

             

Nr. 

d/o 

Denumirea lucrărilor Tariful 

aprobat total, 

inclusiv: 

Pentru plata 

de către 

cetăţeni 

Pentru 

compensarea 

ÎM „GLC 

Bălţi” sub 

formă de 

subsidii 

1. Închirierea apartamentelor neprivatizate, încăperi 

locuibile în cămine 
0,24 0,20 0,04 

2. Deservirea tehnică a blocului locativ  

(1 м2/lunar), inclusiv: 
1,74 1,02 0,72 

2.1. întreţinerea şi reparaţia curentă a elementelor 

constructive 
1,29 0,65 0,64 

2.2. întreţinerea sanitară a blocurilor locative 0,11 0,11 - 

2.3. cheltuielile pentru gestionarea fondului locativ 0,34 0,26 0,08 

3.  Deservirea tehnică şi reparaţia curentă a 

echipamentelor tehnice (1 м2/lunar),  

inclusiv: 

0,99 0,99 - 

3.1. Deservirea tehnică a sistemelor interne de 

alimentare cu apă şi evacuare a apei uzate  
0,30 0,30 - 



3.2. Deservirea tehnică a sistemelor interne de 

încălzire centrală 
0,69 0,69 - 

4. Salubrizarea teritoriilor aferente fondului locativ 0,30 0,30 - 

5. Deservirea tehnică a sistemelor interne de 

alimentare cu energie electrică 
0,28 0,28 - 

*- la momentul actual tariful nu se aplică, în legătură cu refuzul cetăţenilor de la serviciul 

respectiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 6 

la decizia Consiliului mun. Bălţi 

nr. ___din „___”______2018  

 

 

Tarifele preferenţiale pentru închirierea apartamentelor, deservirea tehnică şi reparaţia blocurilor 

locative şi echipamentelor tehnice ( de alimentare cu apă, de evacuare a apei uzate, de alimentare 

cu energie electrică şi energie termică) pentru categoriile social-vulnerabile ale populaţiei 

 

 

I. Mărimea înlesnirilor acordate pentru 1 m2 conform tarifelor aprobate pentru plata de 

către cetăţeni pentru închirierea apartamentelor, deservirea tehnică şi reparaţia blocurilor locative 

şi echipamentelor tehnice ( de alimentare cu apă, de evacuare a apei uzate, de alimentare cu 

energie electrică şi energie termică) după viza de reşedinţă permanentă următoarelor categorii de 

cetăţeni social-vulnerabili: 

1. Veterani de război, invalizii de război – 75%; 

2. Persoanele cu dizabilităţi severe  –  50%; 

3. Familiile cu trei şi mai mulţi copii pînă la vîrsta de 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile 

în instituţii de învăţămînt de zi (secundar, mediu de specialitate şi superior), pînă la terminarea 

acestora, fără a depăşi vîrsta de 23 ani – 50%; 

4. Persoanele cu dizabilităţi accentuate – 25%. 

 

 

 

 


