
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

din 23 februarie 2017                                                            nr.1/29(15/29)-XXV 
 
Cu privire la ajustarea tarifelor pentru prestarea 
serviciilor comunale pentru deservirea caselor de 
locuit de către Întreprinderea Municipală Gospodăria 
Comunal-Locativă Cahul. 
 

În temeiul cu art.4 alin.(1) lit.g) şi lit.l) al Legii R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 
„Privind descentralizarea administrativă”, art.14 alin.(1) şi alin.(2) lit.g) al Legii R.Moldova 
nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, art.9 alin.(2) din Legea 
R.Moldova nr.1402 din 24.10.2002 „Privind serviciile publice de gospodărie comunală”, ţinînd 
cont de starea financiară precară a ÎM GCL Cahul, provocată de neajustarea tarifelor, întru 
evitarea unor disfuncţionalităţi economice a întreprinderii municipale în parte ce ţine de 
prestarea serviciilor de utilitate publică, cît şi stabilizarea politicii tarifare în acest domeniu, luînd 
în consideraţie avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul   

              
D E C I D E : 

 
1. Se stabileşte, începînd cu 1 martie, 2017, tarifele lunare pentru deservirea caselor de 

locuit de către Întreprinderea Municipală Gospodăria Comunal-Locativă Cahul, conform anexei. 
2. Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează administratorul 

Întreprinderi Municipale Gospodăria Comunal-Locativă Cahul, dl Arnaut Iurie. 
3. Controlul în executarea prezentei decizii se pune pe seama primarului oraşului Cahul, 

dl Dandiş Nicolae, şi comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului orăşenesc Cahul 
(preşedinţi – dna Fulea Tatiana, dl Renţa Sergiu, dna Rîbacova  Maria). 

 
 
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Vasile VANŢEVICI 
  
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Anexă 
la decizia Consiliului orăşenesc Cahul 
nr.1/29(15/29)-XXV din 23.02.2017 

 
 
 

DESCIFRAREA CHELTUIELILOR 
incluse în tariful pentru deservirea şi întreţinerea spaţiului locativ  

şi a sistemelor interne de apeduct şi canalizare  
 
 

Nr. 
d/o Denumirea serviciilor acordate 

Preţul lunar  
la 1m2 

din 01.03.2017 
(lei) 

1.  Deservirea fondului locativ de către electricieni 0,04 

2.  Deservirea fondului locativ de către meşteri, dispeceri 0,16 

3.  Întreţinerea autotransportului  
(carburanţi, piese de schimb, materiale, instrumente) 

0,08 

4.  Deservirea şi reparaţia curentă a sistemelor interne de apeduct şi canalizare 
(inclusiv costul instrumentelor, materialelor, salariul) 

0,32 

5.  Reparaţia curentă a scărilor, uşilor şi geamurilor din subsoluri 0,17 

6.  Deservirea de către măturători 0,43 

Total cheltuieli: 1,20 

Plata pentru chirie: 0,45 

 
 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO

