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  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. 19/28 

din 22.12.2022 

 

 

 

  

Cu privire la modificarea și completarea deciziei 

Consiliului mun. Bălți nr. 6/49 din 27.10.2011„Cu 

privire la aprobarea tarifelor pentru  închirierea 

apartamentelor, deservirea tehnică şi reparaţie a 

blocurilor locative și echipamentelor tehnice din 

interiorul blocului (de alimentare cu apă, de 

evacuarea apelor uzate, de alimentare cu energie 

electrică, de încălzire)” 

 

În conformitate cu art. 14, alin. (2) lit. h), q) al Legii RM nr. 436-XVI din 28.12.2006 

„Privind administraţia publică locală”; lit. g) alin. 1 art. 4 al Legii RM nr. 435-XVI din 28.12.2006 

„Cu privire la descentralizarea administrativă”; alin. (5) art. 3, lit. h) alin. (2) art. 6 al Legii RM 

„Cu privire la serviciile publice de gospodărie comunală” nr. 1402-XV din 24.10.2002; art. 50, 51 

al Legii RM nr. 75 din 30.04.2015 „Cu privire la locuințe”; lit. a) punct.7 comp. III Hotărîrii 

Guvernului RM nr. 191 din 19.02.2002 „Cu privire la 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” aprobat prin; decizia Consiliului mun. Bălţi nr. 6/33 din 05.05.2011 

„Cu privire la fondarea Întreprinderii Municipale „Gospodăria Locativ-Comunală Bălţi”, – 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se modifică și se completează decizia Consiliului mun. Bălți nr. 6/49 din 27.10.2011„Cu 

privire la aprobarea tarifelor pentru închirierea apartamentelor, deservirea tehnică şi 

reparaţie a blocurilor locative și echipamentelor tehnice din interiorul blocului (de alimentare 

cu apă, de evacuarea apelor uzate, de alimentare cu energie electrică, de încălzire”, după 

cum urmează: 

1.1. punctul 2 al deciziei se expune în redacție nouă: „Se aprobă tariful pentru deservirea 

tehnică şi reparaţia blocurilor locative, încăperilor locuibile în cămine în mărime de 

1,71 lei pentru 1 m2 de suprafaţă totală a apartamentului, respectiv: 

 cuantumul din tarif în sumă de 1,02 lei pentru 1 m2 de suprafaţă totală a 

apartamentului, va fi aplicat pentru achitare cetăţenilor care locuiesc în apartamente 

neprivatizate, privatizate, încăperi locuibile în cămine (a fondului locativ de stat, 

departamental, municipal, şi obştesc), proprietarilor şi chiriaşilor încăperilor 

nelocuibile în blocurile locative rezidenţiale; 

 cuantumul din tarif în sumă de 0,69 lei va fi aplicat ca compensație, achitată din 

bugetul municipal sub forma unei subvenții, care constituie diferența dintre tariful 

aprobat pentru deservirea tehnică şi reparaţia blocurilor locative, încăperilor 

locuibile în cămine pe lună la 1 m2 din suprafața totală a apartamentului, pentru 

consumatorii/locuitorii municipiului. 

 

 



1.2. Punctul 5 al deciziei se completează cu următoarea sintagmă: „În cazul modernizării 

de către SA „Cet-Nord” a sistemului intern de distribuție a energiei termice, de către 

gestionarul fondului locativ nu va fi încasată plata pentru deservirea tehnică a 

echipamentelor tehnice interioare de încălzire centrală în blocurile locative care sunt 

în gestiunea ÎM „GLC Bălți” (cu condiția prezentării de către SA „Cet-Nord” a 

documentației tehnice)”.  

2. Prezenta decizie intră în vigoare la data de 01.01.2023.  

3. 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. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a XIX 

ordinare a Consiliului 

municipal Bălţi                                   Veaceslav Jucov 

 

 

 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului  

municipal Bălţi                                   Irina Serdiuc 
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