
  Republica Moldova                      Республика Молдова   

   CONSILIUL                  СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                              МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ                  
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. 16/16 

din 25.11.2022 

 

Cu privire la aprobarea tarifelor 

pentru deservirea tehnică a ascensoarelor 

din fonful locativ al municipiul Bălți 

 

În conformitate cu art. 14 alin. (1), (2) lit. q) și art. 19 alin. (4) al Legii RM privind 

administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 4 alin. (1) lit. g)  Legii RM nr. 435-

XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, art. 3, аrt. 37, аrt. 40, art. 50 Legii 

RM nr. 75 din 30.04.2015 cu privire la locuințe, p. 7 și p. 14 din Hotărârea Guvernului RM nr. 191 

din 19.02.2002 „Despre aprobarea 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”, 

art. 3 alin. (5) și art. 6 alin. (2) lit. q)  Legii RM nr. 1402-XV din 24.12.2002 serviciilor publice de 

gospodărie comunală, Hotărârea Guvernului RM nr. 506 din 05.07.2017 „Pentru aprobarea 

Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”, Legii RM nr.116 din 

18.05.2012 privind securitatea industrială a obictelor industriale periculoase, normative pentru 

calcularea tarifelor la deservirea tehnică a ascensoarelor NCM L.02.10.2012; CP L. 01.09.2012, - 
 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1.  Se aprobă și se pun în aplicare tarifele pentru deservirea tehnică a ascensoarelor din fondul 

locativ al municipiului Bălți, începând cu data de 1 a lunii următoare de la data aprobării 

prezentei decizii, conform anexei. 

2.  Plata pentru deservirea tehnică a ascensorului se calculează pentru o persoană, și se percepe 

proporțional de la toți locatarii, inclusiv de la cei provizorii (cu excepția copiilor cu vârsta de 

până la 3 ani și a locatarilor de la etajele I și II*) în baza contractelor încheiate între prestatorul 

de servicii și gestionarul fondului locativ. 

*locatarii de la etajul II în blocurile locative în care deconectarea stației a fost efectuată în 

conformitate cu legislația în vigoare. 

3.  Se abrogă decizia Consiliului municipal Bălți nr. 3/4 din 31.03.2010 „Cu privire la aprobarea 

tarifelor pentru deservirea tehnică a ascensoarelor din fonful locativ al municipiul Bălți”. 

4.  Prezenta decizie va intra în vigoare din momentul publicării pe siteul actelocale.gov.md. 

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

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor și protecția mediului, pentru 

activități economico-financiare, pentru drept și disciplină. 
 

 

Preşedintele şedinţei a XVI 

extraordinare a Consiliului 

municipal Bălţi                   Sergiu Burlacu  

 

 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului  

municipal Bălţi              Irina Serdiuc 

 

 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125085&lang=ro


Anexă  

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr.16/16 din 25.11.2022
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