
   

 

           REPUBLICA MOLDOVA                                  РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

            RAIONUL  SOROCA                                                         СОРОКСКИЙ РАЙОН                                                           
CONSILIUL MUNICIPAL SOROCA                          МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ   СОРОКА             
                          
            Proiect 

DECIZIE nr.________ 

din “____” _____________ 2020 
 
Cu privire la aprobarea tarifelor pentru evacuarea  

deşeurilor menajere de către ÎM „DGLC Soroca”  
şi a ratei de acumulare a deşeurilor solide de la  
obiectele de menire socială, de comerţ şi a  

instituţiilor cultural-comunale. 
 
 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 RM 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 ___ următoarele tarife pentru prestarea 

serviciilor de evacuare a deşeurilor menajere, după cum urmează: 
 - evacuarea deşeurilor menajere de la locuitori – 16,59 lei pentru o 

persoană; 
 - evacuarea deşeurilor la comandă, sector particular – 187 lei/m3; 
 - evacuarea deşeurilor lichide, sector particular – 139,00 lei/m3; 

 - evacuarea deşeurilor lichide, agenţi economici – 154,00 lei/m3; 
 - evacuarea deşeurilor dure la gunoişte, agenţi economici (de sine stătător) 

– 94,00 lei/m3; 
 - evacuarea deşeurilor reziduale de la toţi locatarii şi agenţii economici – 
237,00 lei/m3. 

 
 2. Se aprobă rata de acumulare a deşeurilor solide de la obiectele de menire 
socială, de comerţ şi a instituţiilor cultural-comunale. 

 
 3. 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 Soroca” (anulată ca 

ilegală de către instanţa de judecată Judecătoria Soroca din 28 iunie 2019, 
Curtea de Apel Bălţi din 21 ianuarie 2020, Încheierea Colegiului Civil, Comercial 

şi de Contencios Administrativ al Curţii Supreme de Justiţie din 10 iunie 2020). 
 
 

 



 

 4. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul 
oficial al Primăriei mun. Soroca www.primsoroca.md; www.primsoroca.eu. 
 

 5. Decizia dată intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al 
actelor locale. 

 
 
 

 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
 

SECRETARUL C/M       MARCEL BUŞAN 
 

 
 
Elaborat: V. Covalciuc 

 

Coordonat: 

____________ L. Pilipeţchi, primar 
 

Avizat:  

 

__________ V. Ghimpu, viceprimar 

 

_________ M. Buşan, secretarul C/m 
 

__________V. Cojocaru, jurist 
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