
         

   REPUBLICA MOLDOVA                                        РЕСПУБЛИКА 

МОЛДОВА 

 

     Consiliul orăşenesc                                                             Городской совет 

          OCNIŢA                                                                                                     ОКНИЦА 

 

DECIZIE 

  

       08 septembrie 2021                                                                                           nr. 08/09  

       

  Cu  privire la aprobarea  tarifelor  pentru  evacuarea deșeurilor menajere 

                                            

      Avînd ca temei  informația și materialele prezentate de  dl Anatolie Ghevco  ,  director al 

ÎM ” Apă –Canal Ocnița” cu privire la  necesitatea obiectivă de  majorare a tarifului pentru 

evacuarea deșeurilor menajere  de la persoanele fizice ,  în conformitate cu art. 14 al.(2) lit.h), 

g), din Legea RM  privind administraţia publică locală , nr.436 din 26.12.2006   ; art.4 al (1) 

lit.b) din Legea RM    privind descentralizarea    administrativă , nr.435 din 28.12.2006  ; art.3 

lit.d) al (1),al(5),art.6 lit h) al(2), art.14,15 din Legea RM Privind serviciile publice de 

gospodărie comunală ,nr.1402 din 24.10.2002 ; în baza art.7 lit.a) din Regulamentul cu privire  

la modul de  prestare şi achitare  a serviciilor  locative , comunale  şi necomunale pentru fondul 

locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării ,reconectării acestora la sistemele 

de încălzire  şi alimentare cu apă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.191 din 19.02.2002 ,  

ţinînd cont  de  pct. 3 din decizia  consiliului orășenesc Cu privire la   starea și  deservirea  

Poligonului    de depozitare a  deșeurilor menajere din  localitate  , nr. 07/07  din 21 iulie 2021 

și procesul – verbal al  comisiei consultative în sfera economico - financiară , nr. 07  din  

06.09.2021,  consiliul  orăşenesc , 

DECIDE: 

  
      1.Se aprobă şi întră în vigoare din  01.10. 2021  modificările   din  decizia consiliului 

orășenesc nr. 07/15 din 10 decembrie 2015 , ulterior modificată  prin decizia  consiliului nr. 
03/03 din  23.10.2018 , după cum  urmează 

      Pct. 1.1  din decizie va avea următorul cuprins : 

”   transportarea 1m3 de deşeuri menajere solide ( persoane fizice) – 94 lei 75  bani 

 evacuarea 1m3 de deşeuri menajere solide  din fondul  locativ amenajat – 85 lei 10 bani 

 transportarea 1m3 de deşeuri menajere solide  din fondul  locativ privat / la sol/ – 104 

lei 40 bani” 

 Pct. 1.1.1  din decizie va avea următorul cuprins : 

   ”  pentru populaţie reieşind din calculul lunar pentru o persoană ce locuieşte: 

         a)  în fondul locativ amenajat / blocuri locative  – 13 lei 00  bani/persoană/abonat 

         b) în sectorul locativ privat  15 lei 00 bani/persoană/abonat” 

       2.  Pct. 3
1
 se modifică  prin substituirea  cifrei „1”    poziția . a)   cu ”2„ și cifrei ” 3„  

poziția b) cu ” 2„   

       3.  Se aprobă normele de acumulare a deşeurilor menajere pentru un locuitor al or. Ocniţa  

conform anexei nr.1   

      4. Se modifică Pct. 7  prin  schimbarea numelui , prenumelui viceprimarului ”  Victor 

Romaniuc” în ” Marcel Gîrtopan” 
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