
RAPORT 

cu privire la activitatea întreprinderii 

 Î.M. Serviciul de Salubrizare Telenești pentru anul 2019 

 

      Activitatea  Î.M. Serviciul de Salubrizare  este  stabilită de cadrul normativ- 

legislative în vigoare și anume avînd la bază Statutul Întreprinderii aprobat prin 

decizia Consiliului orășenesc Telenești nr. 1/10 din 13,02,2009, Legea nr. 1402-

XV  din 24.10.2000 cu privire la serviciile publice de gospodărie comunală, 

Hotararea Guvernului RM  nr. 387 din 06.06.1994 cu privire la aprobarea 

Regulamentului Model al ÎM. 

Întreprinderea are următoarele genuri de activități:  

1. Recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile. 

2. Comerțul cu ridicata al resturilor,deșeurilor și materialelor recuperabile. 

3. Servicii de expediere și transport 

4. Eliminarea deșeurilor și a apelor uzate;asanare,salubritate și activități  

similare. 

Directiile de activitatea ale Î.M “Serviciul de Salubrizare” s-au axat pe: 

1. Îmbunătățirea colectării deșeurilor din oraș și din satele deservite. 

2. Dezvoltarea durabila a serviciilor 

3. Protectia mediului. 

4. Contractizarea majorității populației orașului. 

La finele anului 2019, întreprinderea dispune de 19 angajati: 

- Specialiști și angajați ai administrației–4 persoane: 

- Personal de producere și auxiliari – 15 persoane: 

a. Șoferi -1 

b. Tractoriști-3 

c. Hamali-6 

d. Paznici-4 

e. Servitoare – 1 

Salariul minim al angajat de categoria I – 1700 lei/luna 

Salariul mediu (calculat) pentru un angajat – 3952 lei. 

 

I. Contracte și deservirea persoanelor fizice și juridice 



Întreprinderea  are semnate contracte cu 4802 persoane fizice și 230 contracte 

personae juridice,acoperind astfel 98 % din teritoriul orașului și satele alăturate. 

În anul 2019 au fost colectate  și evacuate 39 m3 de deșeuri menajere și 8 tone 

de masă plastică.  

  Întreprinderea dispune de 181 tomberoane,129 platforme pentru depozitare, 

223 de containere euro zincate, 1000 de pubele de 240 L și 80 pubele pentru 

colectarea plasticului. La fel Întreprinderea mai are în dotare  4 mașini și 3 

tractoare. În acest an au fost înregistrate 20 contracte noi cu persoanele fizice și 

5 contracte noi personae juridice. 

La fel au fost  cereri de reziliere a contractelor- 40 și modificarea taxei lunare  

(micșorare sau anulare 1 an de zile )-148 persoane . 

 

II. Situatia  economico –financiara 

Întreprinderea dispune de: 

Capital propriu – 2500 lei 

Mijloace fixe – 4856091 lei 

În anul 2019 Întreprinderea a înregistrat: 

Venituri – 1743529 lei 

Cheltuieli – 1794217 lei 

Profit (pierderi) - -16786 lei 

 Datorii debitorii 

Total  - 567752 

Inclusiv: 

Persoane Fizice – 458,4 mii lei 

Persoane Juridice – 109,3 mii lei 

 Datorii creditorii 

Total – 196,82mii lei 

Inclusiv: 

Bugetul de Stat – 21,9 mii lei 

Agenți economici  – 53,8 mii lei 

Angajati – 72,1 mii lei    Altele – 49,02 mii lei 



 

 

 

 

Directorul Î.M Serviciul de salubrizare  Telenești                           S.Corman 


