
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL   СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din _______2020

Proiect

Cu privire la introducerea modificării 
în Decizia CMB 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)»

În conformitate cu art.14, alin. (2) lit. h) i q) al Legii RM nr. 436-XVI din 28.12.2006ș
„Privind administraţia publică locală”; art. 4, alin. 1 lit. g) i m) al Legii RM nr. 435-XVI dinș
28.12.2006 „Cu privire la decentralizarea administrativă”; art. 3, alin. (1), lit. f) i alin. (5), art. 6,ș
alin. (2) lit. h) i art. 14, alin. (5) al Legii RM “Cu privire la serviciile gospodăriei comunale”ș
nr.1402-XV din 24.10.2002; Decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 6/33 din 05.05.2011 „Cu
privire la fondarea Întreprinderii Municipale „Gospodăria Locativ Comunală Bălţi”; punct. 5, 6
Anexei  nr.  4 la  Legea RM nr.  1324-XII din 10.03.1993 „Cu privire  la privatizarea  fondului
locativ”; comp. III, punct. 7, lit. a) 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,  decizia  Consiliului
municipal  Băl i  nr.6/33  din  05.05.2011  ”Cu  privire  la  fondarea  Întreprinderii  Municipaleț
”Gospodăria Locativ-Comunală Băl i””,ț -

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se introduce în Decizia Consiliului municipal Băl i nr. 6/49 din 27.10.2011 „Cu privire laț
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)”  următoarea
modificare:

1.1. Anexa nr.6 se expune în redac ie nouă, conform anexei la prezenta decizie.ț
2. Se recomandă asociaţiilor proprietarilor locuinţelor privatizate şi asociaţiilor de coproprietari

în  condominiu  să  aplice  tarifele  de  deservire  tehnică  şi  reparaţia  blocurilor  locative,
deservire tehnică şi reparaţie a echipamentelor tehnice din interiorul blocului (de alimentare
cu apă, de evacuare a apei uzate, de alimentare cu energie electrică, de încălzire), aprobate
prin decizia dată.

3. Să  se  aducă  la  cuno tin a  locuitorilor  municipiului  despre  decizia  dată  prin  intermediulș ț
mass-media.

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de
specialitate  pentru  activităţi  economico-financiare,  pentru  gospodărie  municipală,
administrarea bunurilor şi protecţia mediului.

Preşedintele şedinţei a 
ordinare a Consiliului mun. Bălţi                     

Contrasemnează:
Secretarul al Consiliului mun. Bălţi                     Irina Serdiuc



Anexa
la decizia Consiliului municipiului Băl iț

nr. ____din __________ 2020

Anexa
la decizia Consiliului municipiului Băl iț

nr. 6/49 din 27.10.2020

Mărimea înlesnirilor pentru 1 m2 conform tarifelor aprobate 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) după viza
de reşedinţă următoarelor categorii de cetăţeni social-vulnerabili:

1. Veterani ai MRAP -100 %;
2. Invalizi de război  – 75%;
3. Persoanele cu dizabilită i severe ț (invalizi de gardul I) -50%.
4. Familiile cu trei i mai mul i copii pînă la vîrsta de 18 ani sau, dacă î i continuă studiile în ș ț ș

institu ii de învă ămînt de zi (secundar, mediu de specialitate i superior), pînă la absolvirea  ț ț ș
acestora, fără a depă i vîrsta de 23 de ani -50%;ș

5. Persoanele cu dizabilită i accentuate ț (invalizi de gardul II) -25%.














