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DECIZIE                  

12 octombrie 2022                                                                                Nr. 06/03-XXVII   

          

„Cu privire la stabilirea  tarifelor  pentru  

serviciul de evacuare a deșeurilor de către ÎM ,,Ciobalaccia-Servicii” 

 

         În temeiul art. 14 (2) lit. b din Legea privind administraţia publică locală nr. 

436/2006, Legea nr. 1347/1997 privind deșeurile de producție și menagere, Legea 

serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402/2002, Codul Contravențional al 

Republicii Moldova nr. 218/2008, Legea 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și 

întreprinderea municipală, Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă, 

Proces verbal de consultare publică cu locuitorii comunei Ciobalaccia, luînd în 

considerație avizul tuturor comisiilor consultative de specialitate, Consiliul comunal 

Ciobalaccia,  

DECIDE: 

1. Se stabilește începînd cu 01.10.2022 tarif lunar pentru serviciul de colecatre și 

evacuare a deșeurilor de către ÎM ,,Ciobalaccia Servicii,, de pe teritoriul comunei 

Ciobalaccia, după cum urmează:  

1.1. Pentru fiecare gospodărie, casă individual de locuit în mărime de 30 lei/lunar; 

Pentru gospodăriile cu un singur membru în mărime de 20 lei/lunar; 

1.2. Pentru agenții economici, instituțiile bugetare, personae fizice care practică 

activități de antreprenoriat în mărime de 200 lei/lunar; 

1.3. Pentru evacuarea deșeurilor animaliere, de construcții în mărime de 400 lei/1 

transport (remorca) 

2. ÎM ,,Ciobalaccia Servicii,, va efectua: 

- Încheierea contractelor de prestare a serviciilor de evacuare a deșeurilor cu agenții 

economici, instituțiile bugetare și proprietarii caselor individuale de locuit 

- Va stabili și va aduce la cunoștință programul/graficul privind evacuarea 

deșeurilor. 

- Colecta și evacua deșeurile în termenii stabiliți. 

3. Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează administratorul ÎM 

,,Ciobalaccia Servicii,, dl Tuzlucov Piotr. 

4. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama primarului, dl 

Gheorghe Pîrciu și comisiei consultative de specialitate activități economico-

fianciare, consiliul communal Ciobalaccia 

 

Președintele ședinței                                         

Avizat: 

Secretarul consiliului  

comunal Ciobalaccia                                                             Luminița TURLACOV 
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