
\\ PROCES VERBAL nr' 7

al gedinfei Comisiei Pentru SE

mun. Bd$i

Componenla Comisier
Au lipsit 1-L-:

- motivat

pentru SE - 3l- membri'

t 1 membri CSE;

- nemotivat ---:-membri 
CSE'

Ordinea de zi:

r. cu privire ra examinarea denersurilor parvenite.$in nafea intreprinderilor: "Glorin Inginering" sRL'

ffrn n"eiu',Apa-Cana1-B6l1i-', iM "Direclia de troleibuze din BAI11"

$edin{a comisiei a fost prezidatd de cltre preqedintele comisiei pentru sE, primarul mun' Bil{i

dl N. Grigoriqin.

La gedinla au luat cuvintul:

- dl I. Goliberg, director general "Glorin Inginering'l l\L, care amenlionat faptul c6 tarifele pentru

serviciile de canalizare au fost rt"ttlit. irianul {ott,'tui prelul pent-ru energia electricd a fost

majorat O. 
"it."" 

o.i. i' u".rt 
"orrt.*i 

u aparu1 ,r"""ritut"u de a modifica tarifele qi la serviciile

prestate de intreprindere. Reieqina il" uliimul pref stabilit pentru energia eiectrici de 5'04 lei

diferenla de pre! este de 3,33 lei, corespunzStor este necesar suplimentar pentru achitarea energiei

electrice de 5gg,4mii lei lunar. Din aceste considerente este necesara majorarea tarifelor pentru

serviciile acordate cu25la sutd, in 
"a"contrar 

persiti riscul de sistare a acestor servicii pe motiv

de neachitare ;;G;t .i"rtti.. (demersul qicalculele necesare se anexeazd)'

_ dna I. Zubenina, contabil-Eef ivt Regia,,Apd-canal-Bar$" a sus{inul necesitatea majordrii tarifelor

la serviciile prestate, specificind ca d"*a inluna noiembiie 202! eranecesar de circa 500 mii lei

pentru u.'itur* .rr"rgiei electri.. .riilirut., deja in noiembrie 2022 - de 1500 mii lei' faptul' ce

provoac' rirrrri rirt#i aprovizionlrii cu ap6 a municipiului(demersul Ei calculele necesare se

anexeaz[).

- dna E. Maximciuc, director iM "Direclia de troleibu ze dinBdlli" a adus la cunoqtinfa despre dscul

de a sista prestarea serviciilor di";;;it"l majorerii prelurilor la energie electricd Ei imposibilitalii

de a acoperi cheltuielit. ,uptrrr"rriur". Corrfo.* tarifelor vechi pentru luna noiembie2022 erau

necesare pentru energia electrica iigs,o mii lei, conform tarifeior noi e necesar de 3 176,1 mii lei'

Diferenla neacoperit' este de figiii'^ilei. Pentru luna decembrie diferenla de prel va fi de

2162,g7 mii lei idemersul Ei calculele necesare se anexeaz6).

Membrilor comisiei a fost prezentatspre dezbateri proiectul dispoziliei nr' 6 din 03'1t'2022'

Proiect

ComisiapentruSitualiiExceplionaleamunicipiuluiB6l|i

DISPOZITIA nr' 6 din 03'11'2022

in conformitate cu pct. 6-9 din Regulamentul cgmisiei pentru situatii Exceplionale a Ropublioii

Moldova, aprobat prin liotardrea Guvernului nr' 134012001;



1'r;-:re : adre.sdrilor intreprinderii Municipale Regia,,Apd-Canal-Balli" (nr. 2811 din 28'10'2022)'

S,:,;i,:riit:: r,.i Rlspundere Limitat6,,Glorin inginering" (nr. 422 din 27'10'2022) Si irtreprinderii

\,!i:::"::patre ,,Direclia de Troleibuze dinBalli" (nr. 818 din 03.11.2022);
tia,rqteq tnrifirlrri la enersia electricd si necesitatea asigurdrii continuitdlii serviciilor

i:r lega*tra cu majorarea tarifului la energia electricd qi necesitatea asig

p.";;;;;'ffi;t.#; #1. ; alizar.e-qi epurare.a-apelor uzate, 
,p:.=.,1* :t^::::tT:i.1tt5f*lr, . r : -:,-:--t--: T)xl+: /-^*:.i^ nanfflr QitrrqfiiFd:rrlt's uv s'uv'!::;.il---ir;" 

"r"crric ne ieritoriul . Comisia pentru Sifua{ii
?i,tiictionalitSlii transportului public electric pe teritoriul municipiului B61!i'

Erceptionale a municipiului Bdili

DISPUNE:

1. Se declara stare de alertd in sectorul de alimentare cu ap5, de canalizate qi epurare a apelor ttzate pe

teritoriul municipiului BAIU.

2. Se declara stare de aler16 in sectorul transportului public electric pe teritoriul municipiului Balli'

3. Se imputerniceEte preqedintele Comisiei pentru Situalii Excepfionale a municipiului Bdl1i sb se

adreseze cdtre organele competente cu demersurile corespunzdtoare in vederea depiEirii situaliei clitice

in sectoarele de alimentur" .., ap6, de canalizare qi epurare a apelor qi transportului public electric de pe

teritoriul municipiului Balfi.

4. Secretarul comisiei pentru Situaiii Ercep{ionale amunicipiului Balli va expedia prezentaDispozilie

in adresa Comisiei pentru Situalii Exceplionale a Republicii Moldova'

5. prczenta Dispozilie intrd in vigoare din momentul emiterii qi se publicd pe pagina oficiald a

Primdriei municiPiului BAlli.

Primar al municipiului Bdl{i,
PreEedinte al Comisiei

Obieclii gi propuneri n-au parvenit.

Nicolai GrigoriEin

Sa propus spre vot proiectul prezentat'

S,A VOTAT:

PRO - 23

CONTRA - O

ABTINUT - 1.

S-A HOTARIT:

Preqedintele Comisiei Pentru SE /
Primarul mun. Bilfi 

. /

r/.t
'+i

Nicolai GRIGORI$IN

'"wirr&,
Secretarul CSE mun. Bilfi Petru LATCO


