Proiect de decizie
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL SOROCA
CONSILIUL MUNICIPAL SOROCA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
СОРОКСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ СОРОКА

DECIZIE nr. ______
din „_____”________________2020
Cu privire la aprobarea tarifelor pentru
evacuarea deşeurilor menajere de către ÎM „DGLC Soroca”.

Examinând demersul ÎM „DGLC Soroca” privind necesitatea majorării
tarifelor pentru evacuarea deşeurilor menajere; în conformitate cu prevederile
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 Hotărârea Guvernului nr. 191 din 19.02.2002,
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 232 din 24.04.2019, modificarea pct.
1 din Hotărârea Guvernului nr. 165 din 09.03.2010 „Cu privire la cuantumul
minim garantat al salariului în sectorul real”, în temeiul art. 6 din Legea Republicii
Moldova nr. 397-XV din 16.10.2003 „Privind finanţele publice locale”, art. 14 (2)
q) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,
Consiliul Municipal DECIDE:

1. Se aprobă începând cu data de _______________ 2020 următoarele tarife
pentru prestarea serviciilor de evacuare a deşeurilor menajere, după cum urmează:
- evacuarea deşeului menajer – 15,73 lei o persoană;
- evacuarea deşeului menajer sectorul particular – 187,00 lei/m3;
- evacuarea deşeului menajer agenţi economici – 212,0 lei/m3;
- evacuarea deşeurilor dure la gunoişte agenţi economici (de sine stătător)–
94,00 lei/m3;
- evacuarea gunoiului de construcţie 237,00 lei/m3 pentru toţi locuitorii
municipiului;
2. Se abrogă decizia Consiliului orăşenesc nr. 41/6 din 19.06.2014 „Cu
privire la stabilirea tarifelor noi pentru evacuarea gunoiului de către ÎM „DGLC” şi
decizia Consiliului municipal nr. 27/21 din 29.03.2018 „Cu privire la stabilirea
tarifelor noi pentru evacuarea gunoiului de către ÎM „DGLC” (anulată ca ilegală de
către instanţa de judecată);

3. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul
oficial al primăriei municipiului www.primsoroca.md; www.primsoroca.eu;
4. Decizia dată intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor
locale.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI
SECRETARUL C/M

Elaborat: V. Covalciuc
Coordonat: ____________ L. Pilipețchi, primar
Avizat:
____________ V. Ghimpu, viceprimar
____________ M. Buşan, Secretarul Consiliului Municipal Soroca
____________ V. Cojocaru, jurist

MARCEL BUŞAN

Notă informativă
la proiectul de decizie „ Cu privire la aprobarea tarifelor pentru evacuarea
deşeurilor menajere de către ÎM”DGLC Soroca”
Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului:
Șeful ÎM ”DGLC Soroca”, Valeriu Covalciuc
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile
urmărite:
Condițiile prin care este necesar de a aproba proiectul de decizie dat, sunt legate
de majorarea tarifelor la produsele petroliere, lubrifianți, energia electrică de la
2,075 lei kwh în anul 2014 la 2,676 lei kwh în 2020, majorarea prețurilor la
piese de schimb pentru auto-specialele din parcul-auto, cheltuieli generale și
administrative, consumuri de materiale, majorarea asigurării sociale, majorarea
asigurării medicale obligatorie, de asemenea au fost majorate salariile angajaților
conform HG nr.165/2010 pct.1 (MO nr.148-158 din 26 aprilie 2019) achitarea
sporului pentru vechimea în muncă HG nr.169 din 16.02.2008. Toate acestea
sunt calculate conform normelor legale care sunt în vigoare și a prețurilor care
sunt la ziua de azi .
Prin Încheierea Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 10 iunie
2020 a fost anulată Decizia CO nr. 27/21 din 29 martie 2018 ”Cu privire la
stabilirea tarifelor noi pentru evacuarea gunoiului de către ÎM”DGLC Soroca”,
astfel suntem impuși de a efectua recalcularea la toate sumele încasate de la
persoanele fizice și de la cele juridice. Cu tariful actual ÎM ”DGLC Soroca” este în
prag de faliment.
Reieșind din cele expuse Întreprinderea suferă cheltuieli suplimentare
neprevăzute, ceea ce duce la înrăutățirea stării financiare și nu poate îndeplini
pe deplin și calitativ obligațiunile asumate față de cetățenii municipiului Soroca.
3.Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene:
4.Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi .
În temeiul art.14 (2) q) al Legii privind administrația publică locală nr. 436-XVI
din 28.12.2006; va duce la îmbunătățirea stării financiare a Întreprinderii şi va
da posibilitatea de a îndeplini calitativ și la timp obligațiunile asumate privind
prestarea serviciilor de evacuare a deșeurilor.
5. Fundamentarea economico-financiară:
Tarifele aprobate sunt calculate din :
- Salariile angajaților care constituie 29%(fondul social, asigurări medicale,
fondul de rezervă.)
- Benzina, motorina, ulei – 41%

- Piese de schimb -4%
Altele - 26%(obiecte de mică valoare, energia electrică, telefon, control medical,
uzura, etc.)
6.Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
7.Avizarea și consultarea publică a proiectului:
Anunțul despre inițierea proiectului de decizie se aduce la cunoștința publică
prin publicarea pe
site-ul oficial al Primăriei
Municipiului Soroca
www.primsoroca.md:
www.primsoroca.eu; inclusiv se transmite pentru
consultare consilierilor municipali și altor părți cointeresate din societatea civilă.
Recomandările cu privire la elaborarea proiectului menţionat pot fi expediate în
adresa Primăria mun. Soroca str. Ștefan cel Mare 5, sau prin poşta electronică
msoroca@mtc.md .
8.Constatările expertizei anticorupție
9.Constatările expertizei de compatibilitate
10.Constatările expertizei juridice:
Corespunde cerințelor prevederilor legale.
11.Constatările altor expertize

ȘEFUL ÎM „DGLC SOROCA”

VALERIU COVALCIUC

