
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL   СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din _______2020

Proiect

Cu privire la completarea iș  modificarea 
deciziei CMB nr. 6/50 din 27.10.2011«Cu privire 
la aprobarea tarifului la lucrările de cură ire a teritoriilorț
fondului locativ municipal»

În conformitate  cu art.14,  p.  (2) lit.  h)  i  q) al  Legii  RM nr.  436-XVI din 28.12.2006ș
„Privind  administraţia  publică  locală”;  art.  4,  p.  (1)  lit.  q)  al  Legii  RM  nr.  435-XVI  din
28.12.2006 „Cu privire la decentralizarea administrativă”; art. 3, p. (1) iș  p. (5), lit. f) i, art. 6, p.ș
(2) lit. h) i art. 13ș 1, p. (1) al Legii RM “Cu privire la serviciile publice de gospodărie comunală”
nr.1402-XV din 24.10.2002; în baza punct.7 litera a), partea III din ”Regulamentul 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” aprobată de Hotărîrea Guvernului a RM nr.191 din
19.02.2002; Hotărîrea Guvernului nr.576 din 28.07.2011 ”Cu privire la măsurile de pregătire a
economiei na ionale i a sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2011-2012”;ț ș
”Culegerea de materiale normative interramurale privind normarea muncii la lucrările de cură ireț
a teritoriilor i încăperilor”, elaborate de Biroul Central pentru normative în muncă a Comitetuluiș
de Stat  a URSS în muncă i probleme sociale,  Moscova, an.  1989 par.1-21, pag.111-125, înș
scopul asigurării cu servicii corespunzător cheltuielilor reale,-  

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se completează decizia Consiliului municipal Băl i nr. 6/50 din 27.10.2011 „Cu privire laț
aprobarea tarifului la lucrările de cură ire a teritoriilor fondului locativ municipal” după cumț
urmează:

1.1. punctul 1 a deciziei se completează cu următorul con inut: ”Mărimea înlesnirilor pentru  ț
1 m2 conform tarifului aprobat la lucrările de cură ire a teritoriilor fondului locativ municipalț
după viza de reşedinţă următoarelor categorii de cetăţeni social-vulnerabili”:
- Veterani ai MRAP -100 %;

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. 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 IX
ordinare a Consiliului mun. Bălţi                     

Contrasemnează:
Secretarul al Consiliului mun. Bălţi                     Irina Serdiuc











LISTA VETERANILOR MARELUI RĂZBOI PENTRU APĂRAREA PATRIEI  



№
Numele, Prenumele Adresa Suprafa aț

totală

1
SIMOVCHIX OLGA ION  str. STEFAN CEL MARE SI SFINT 

37 ap. 88 30,2 m2

2
ЕLISTRATOV VLADIMIR PAVEL  str. STEFAN CEL MARE SI SFINT 

31 ap. 12 51,7 m2
3 CERNOLEVA MARIA GHEORGHE  str. N.IORGA  8 ap. 12 58,9 m2
4 VOLIRAD DALILA ARTUR  str. B.GLAVAN 29 ap. 45 57,9 m2
5 GOLICOVA ZOIA PIOTR  str. B.GLAVAN 41 ap. 45 58,6 m2
6 COVALIOVA VERA FIODOR  str. V.COROBAN 6 ap. 57 58,9 m2
7 SINEGHIBSCAIA MARIA CUZIMIN  str. V.COROBAN 16 ap. 47 46,5 m2
8 CORCEVAIA IRINA DANIL  str. A.CEHOV 23 ap. 29 53,4 m2
9 DANILA MARIA AFANASIE  str. VICTORIEI 92 ap. 19 30,7 m2
10 SISCHINA VALENTINA NICOLAE  str. VICTORIEI 90 ap. 2 39,8 m2
11 ELISEEVA TAISIA CONSTANTIN  str. V.BELOUSOV 45 ap. 42 37,8 m2
12 BARANIUC TAMARA NICOLAE  str. PACII 41 ap. 8 22,5 m2
13 CATCOVA DOROTEA ANATOLI  str. E.COLESOV 7 ap. 50 43 m2
14 BEREGUST GALINA  str. E.COLESOV 21 ap. 75 41,5 m2
15 LEIBOV LILIA TIMOFEI  str. V.COROBAN 6 ap. 18 46,5 m2
16 GUGHIN VLADIMIR MIHAI  str. VOLUNTARILOR 53 ap. 11 42,4 m2

17
CADANTEV ALEXANDR VLADIMIR  str. LOCOMOTIVELOR 1G ap. 16, 

or. Bal iț 63,9 m2
18 CRASICOVA ADELIA GUSTOV  str. N.IORGA  24 ap. 30 32,2 m2
19 LAZANOV SEMION AFANASIE  str. E.COLESOV 7 ap. 15 42,9 m2
20 ZUBAREVA ZINAIDA PAVEL  str. KIEV  44 ap. 24 28,1 m2

21
NAZARENCO DECABRINA 
GRIGORIEVNA

 str. BULGARA 25 ap. 8
30,3 m2

TOTAL:   917,7 m2

LISTA FO TILOR DE INU I AI LAGÂRELOR DE CONCENTRARE,GHETOURILOR I ALTOR LOCURI DEȘ Ț Ț Ș
DETEN IE FOR ATĂȚ Ț

№ Numele, Prenumele Adresa Suprafa a totalăț
1 MESCOVA LIDIA PETRU  str. B.GLAVAN 31 ap. 60 44,3 m2
2 MANDELI ELIZAVETA  str. DECEBAL 164 ap. 95 49,4  m2
3 SCOLNICOVA SURA IACOV  str. T.SEVCENKO 89 ap. 56 30,7  m2
4 ANDRUH LUDMILA ION  str. T.SEVCENKO 89 ap. 67 61  m2
5 CROITORU ZINAIDA MIHAIL  str. V.PUIU  28 ap. 19 45,7  m2
6 GORB ALEXANDRU ARTEMII  str. N.OSTROVSKI 44 ap. 45 63,8  m2
7 ROMANIUC VALENTINA CORNEI  str. STRII  17 ap. 109 59,1  m2

TOTAL:   354  m2


	În conformitate cu art.14, p. (2) lit. h) și q) al Legii RM nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”; art. 4, p. (1) lit. q) al Legii RM nr. 435-XVI din 28.12.2006 „Cu privire la decentralizarea administrativă”; art. 3, p. (1) și p. (5), lit. f) și, art. 6, p. (2) lit. h) și art. 131, p. (1) al Legii RM “Cu privire la serviciile publice de gospodărie comunală” nr.1402-XV din 24.10.2002; în baza punct.7 litera a), partea III din ”Regulamentul 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” aprobată de Hotărîrea Guvernului a RM nr.191 din 19.02.2002; Hotărîrea Guvernului nr.576 din 28.07.2011 ”Cu privire la măsurile de pregătire a economiei naționale și a sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2011-2012”; ”Culegerea de materiale normative interramurale privind normarea muncii la lucrările de curățire a teritoriilor și încăperilor”, elaborate de Biroul Central pentru normative în muncă a Comitetului de Stat a URSS în muncă și probleme sociale, Moscova, an. 1989 par.1-21, pag.111-125, în scopul asigurării cu servicii corespunzător cheltuielilor reale,-

