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Unul din factorii principali, care influenţează majorarea tarifului pentru 
deservirea şi întreţinerea fondului locativ şi a sistemelor interne de apeduct şi 
canalizare este majorarea salariului minimal pe ţară de la 1100 lei în anul 2010 la 
2100 lei în anul 2016 (Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.165 din 09.03.2010 şi 
Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.488 din 20.04.2016), ceia ce constituie o 
majorare la 191 %. Ultimul tarif la deservirea şi întreţinerea spaţiului locativ a fost 
aprobat de către Consiliul orăşenesc Cahul la data de 06.05.2010 în mărime de 
0,45 lei pentru un m2 de spaţiu locativ lunar. Cheltuielile la salariu alcătuiesc 67 % 
din suma totală de cheltuieli, de aceea factorul majorării salariului influenţează 
considerabil asupra tarifului dat. 

In prezent salariul lucrătorilor este calculat din salariul minimal de 1300 lei, 
adică primesc doar 62 % din salariul necesar. 

Un alt factor la fel de important, ce duce la majorarea tarifului susnumit este 
majorarea preţurilor la combustibil la 145 %. Astfel, la momentul aprobării 
tarifelor existente, la 06 mai 2010, preţul 1 litru de benzină constituia 11,00 lei, iar 
în prezent preţul 1 lit. de benzină este 16,00 lei. 

De asemenea s-au majorat esenţial preţurile la materialele de construcţie, la 
materialele tehnico - sanitare şi la instrumentele necesare în procesul de lucru. 

Din cauza necorespunderii tarifului aprobat în anul 2010 cheltuielilor reale la 
ziua de azi, pe anul 2014 sectorul comunal – locativ a ieşit cu pierderi în sumă de 
586305 lei, pe anul 2015 – pierderile au alcătuit 495420 lei, iar pe 9 luni ale anului 
2016 pierderile alcătuiesc 508713 lei. Pînă la sfîrşitul anului 2016 pierderile ar 
ajunge la suma de 678284 lei. 

La ziua de azi tariful la deservirea fondului locativ după sinecost alcătuieşte 
0, 65 lei de m2 a locuinţelor lunar, asta necătînd la faptul că salariul nu este majorat 
conform legii 

Pentru a majora salariul conform legii, întreprinderea are nevoie de surse 
financiare adăugătoare în sumă totală de 368276 lei lunar. 132580 lei din această 
sumă este necesară anume pentru întreţinerea fondului locativ. Asta ar majora 
tariful dat de la 0,45 lei la 1,07 lei pentru 1m2 lunar. 

Dar avînd în vedere restul cheltuielilor necesare la materiale, piese de 
schimb şi combustibil, tariful dat ar fi necesar să fie minimum 1,20 lei. 

Numai majorarea tarifului ar permite gospodăriei comunale să 
supravieţuiască situaţiei de pierderi în care se află în prezent. 
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