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Domnului Octavian MAHU 

Șef al Oficiului teritorial Bălți al  

Cancelariei de Stat 

 

 

Prin prezenta, comunicăm rezultatele examinării notificării Oficiului Teritorial Bălți al 

Cancelariei de Stat nr. 1304/OT1-372 din 10.05.2018 cu privire la reexaminarea și abrogarea 

pct. 1.4., pct. 3 și pct.4 din Decizia Consiliului mun. Bălți 8/56 din 29.03.2018 ,,Cu privire la 

aprobarea tarifelor pentru evacuarea deșeurilor municipale’’. 

Cu referire la abrogarea punctului 1.4 din Decizia Consiliului mun. Bălți 8/56 din 

29.03.2018, menționăm că respectivul punct nu contravine legislaţiei în vigoare, deoarece art. 

14 din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 nu prevede în 

mod expres aşa competenţă a consilului local ca aprobarea listei persoanelor beneficiare de 

facilităţi la achitarea serviciilor comunale (inclusiv şi serviciilor de evacuare a deşeurilor 

municipale), în legătură cu ce argumentul notificării precum că consiliul local nu are dreptul să 

delege altor autorităţi propriile competenţe este neîntemeiat. Mai mult decât atât, art. 29 alin. 

(2) din Legea privind administraţia publică locală 436-XVI din 28.12.2006, stabileşte că 

primarul exercită şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare sau încredinţate de consiliul 

local. De unde reiese, că consiliul local poate încredinţa primarului aprobarea listei persoanelor 

beneficiare de facilităţi în condiţiile în care această competenţă nu este atribuită în mod expres 

consiliului local. 

Ce ține de abrogarea punctelor 3 și 4 din Decizia Consiliului mun. Bălți 8/56 din 

29.03.2018, atragem atenția că punctul 15 din Hotărârea de Guvern nr. 191 din 19.02.2002 

stabilește că plata pentru transportul deşeurilor menajere solide se calculează pentru o 

persoană şi se percepe în baza normelor şi tarifelor stabilite, conform conturilor (chitanţelor), 

prezentate de prestatorul de servicii, şi contractelor încheiate în mod obligatoriu cu toţi 

consumatorii, inclusiv cu proprietarii caselor individuale, cu proprietarii şi locatarii 

încăperilor cu altă destinaţie decît cea de locuinţe, anexate sau înglobate în/la blocurile 

locative, precum şi a întreprinderilor amplasate pe teritoriul aflat în folosinţa gestionarului 

blocului locativ. 

În conformitate cu anexa nr. 2 din Decizia Consiliului mun. Bălți nr. 8/56 din 

29.03.2018, normele de acumulare a volumului deșeurilor menajere solide prevăzute în punctul 

4, sunt stabilite în dependență de suprafața/nr. de locuri a obiectului amplasate separat de 



teritoriul fondului locativ deținute de persoanele juridice, proprietari, persoanele ce arendează 

obiectele de destinaţie publică, comerț, instituţiile de cultură. 

Astfel, normele de acumulare stabilite în anexa nr. 2 din Decizia Consiliului mun. Bălți 

nr. 8/56 din 29.03.2018, sunt atribuite pentru acele categori de consumatori care nu cad sub 

incidența punctului 15 al Hotărârii de Guvern nr. 191 din 19.02.2002. 

De asemenea, reieșind din posibilitatea măsurării cantității de deșeuri produse de facto, 

inclusiv pentru obiectele amplasate separat de teritoriul fondului locativ, în punctul 3 din 

Decizia Consiliului mun. Bălți nr. 8/56 din 29.03.2018 este stabilit că achitarea pentru 

evacuarea deșeurilor municipale pentru persoanele juridice, proprietarilor, persoanelor ce 

arendează obiectele de destinaţie publică, comerţ, instituţiilor de cultură şi deservire se 

efectuează la volumul de facto.  

În legătură cu cele menționate, considerăm că pct. 1.4., pct. 3 și pct.4 din Decizia 

Consiliului mun. Bălți 8/56 din 29.03.2018 ,,Cu privire la aprobarea tarifelor pentru 

evacuarea deșeurilor municipale’’ sunt stabilite în conformitate cu Legislația în vigoare, din 

care motiv nu poate fi acceptată cererea de abrogare a acestor puncte. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a _____ 

extraordinară a Consiliului mun. Bălţi  

 

 

 
ex: V. Zincovschi 

Șef DGC, tel. (0231) 5-46-45 

ex: O. Leahu 

Sp. Direcția Juridică, tel. (0231) 5-46-34 

ex: V. Rusu 

Şef DGFE, tel: (0231) 2-00-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  











 


