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PROIECT 

 

D E C I Z I E  Nr. 2/4 

din  ___ iunie  2020 

 

"Cu privire la activitatea Î.M.” Serviciul  

de Salubrizare” Telenești" 

  

Examințnd  darea de seamă prezentată de către directorul Întreprinderii 

Municipale ,, Serviciul de Salubrizare” Telenești (dl Slavic Corman) privind 

activitatea întreprinderii pe parcursul anului 2021 şi în temeiul art.14 alin.(2) lit.z) 

al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, 

având în vedere avizul  comisiei de specialitate pentru agricultură, cologie, 

urbanism și amenajarea teritoriului din __ iunie 2021, Consiliul orăşenesc  

Teleneşti 

DECIDE: 

 

1. Se ia act de informația privind activitatea Î.M.,, Serviciul de Salubrizare” 

Telenești prezentată de dl Slavic CORMAN. 

2. Se obligă directorul Î.M..” ,, Serviciul de Salubrizare” Telenești dl Slavic 

Corman: 

  să elaboreze un plan concret de măsuri privind redresarea situației 

economico-financiare a întreprinderii; 

 să efectueze la timp evacuarea deșeurilor cu respectarea cerinţelor 

impuse de legislaţia privind protecţia mediului;  

 să identifice posibilitatea  de selectare a deşeurilor, în vederea 

valorificării, tratării şi depozitării controlate a acestora; 

 să  micșoreze restanțele la achitarea serviciilor de salubrizare.  

3. Prezenta decizie întră în vigoare la data includerii în Registrul de stat a actelor 

locale. 

Preşedinte de şedinţă     

           Secretar interimar al Consiliului       



RAPORT 

Cu privire la activitatea întreprinderii 

 Î.M.Serviciul de Salubrizare Telenești pentru anul 2020 

 

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

legislative în vigoare și anume avînd la bază Statutul Întreprinderiiaprobat 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. Servicii de expediere și transport a deșeurilor nepericuloase 

3. Eliminarea deșeurilor; salubritate și evacuarea deșeurilor. 

Activitatea Î.M “Serviciul de Salubrizare” s-au axat și în acest an pe: 

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

2. Dezvoltarea durabila a serviciilor; 

3. Protectia mediului; 

4. Contractarea populației orașului și a agenților economici. 

 

 La finele anului 2020, întreprinderea dispune de 20 angajati: 

 

- Specialiști și angajați ai administrației–4 persoane: 

- Personal de producer și auxiliari – 16 persoane: 

a. Șoferi -2 

b. Tractoriști-3 

c. Hamali-6 

d. Paznici-4 

e. Servitoare – 1 

Salariul minim al unui angajat de categoria I – 1735 lei/luna 

Salariul mediu (calculat) pentru un angajat – 4382 lei. 

 

 



 

I. Contracte și deservirea persoanelor fizice și juridice 

 

Întreprinderea are semnate contracte cu 4822 persoane fizice și 230 contracte 

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

În anul 2020 au fost colectate și evacuate 36 m
3 

de deșeuri menajere și 10 tone de 

masă plastică.  

Întreprinderea dispune  la 31.12.2020 de 181 tomberoane,129 platforme pentru 

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

pentru colectarea plasticului. La fel Întreprinderea mai are în dotare  3 mașini dintre 

care 2 cu uzura 100%  și una cu uzura 85% și 3 tractoare dintre care 2 cu uzura 100%  

și unul cu uzura 85% . În acest an au fost înregistrate 17 contracte noi cu persoanele 

fizice și 7 contracte noi persone juridice. 

La fel au fost cereri de reziliere a contractelor- 51 și modificarea taxei lunare  

(micșorare sau anulare contract)-140persoane. La finele anului 2020 înterprinderea și 

primaria orașului  au participat la proiectul comun“Și eu contrubui la un oraș mai 

curat”  unde am procurat  120 pubele de 240 l pentru gospodăriile de pe strada: 

A.Plamadeala,M. Frunze,1 Mai,D.Cantemir, E.Coca, I. Vatamanu. 100 containere de 

0,7 m
3 

care le-am instalat pe străzile C. Negruzzi,A. I. Calimachi, N. M. Spătarul, 

I.Crangă,Viilor, Ș.Neaga, C. Porumbescu, G. Șova, I. Vieru, Spitalul Raional, 

Grădinița Andrieș, M. Sadoveanu, Pinilor, Nucilor, Mihalașa, Mihalașa Nouă, Ion 

Soltîs. 

 II  Situatia economico –financiara 

I.M.„Serviciul de Salubrizare Telenesti” a înregistrat în 2020 veniturile din vînzări în 

mărime de 1.818 mii lei, ceea ce constituie cu 4.2 % mai mult faţă de perioada de 

gestiune precedentă. Activitatea operaţională a entităţii este prestarea serviciilor. 

Genul principal de activitate reprezintă prestarea serviciilor de salubrizare cota 

predominantă de 84.5% în totalul vînzărilor. Ponderea amenajarii oraselului 

serviciilor prestate constituie 11.6%,iar serviciilor de piata si alte servicii ii revine 

3.9% 

În 2020 I.M.„Serviciul de Salubrizare Telenesti” a obţinut pierderi în mărime de 

121 mii lei, ceea ce reprezintă o majorare cu  104.2 mii lei sau cu 128.2% faţă de 

perioada de gestiune precedentă. Această majorare a fost condiţionată de situatia 

pandemică  din anul 2020 cînd 2 luni nu s-au colectat bani de la persoanele fizice și  

nici nu s-au  eliberat facturi persoanelor juridice, între timp înterprinderea activînd în 

continuare ceea ce a însemnat cheltuieli de combustibil și cheltuieli privind 

remunerarea muncii și a altor cheltuieli. 

  La rîndul său, această evoluţie pozitiva a fost determinată de majorarea 

numarului de contractanti.Cauza principală a diminuării profitului din activitatea 



operaţională o constituie creşterea cheltuielilor administrative cu 735.4 mii lei . 

Nivelul rentabilităţii veniturilor din vînzări (raportul procentual dintre profitul 

brut şi volumul vînzărilor) în 2020 constituie 55 %, înregistrînd o micşorare cu 0.8% 

faţă de perioada de gestiune precedentă.  

III Analiza activelor disponibile şi rotaţiei acestora 

În structura activelor entităţii prevalează mijloacele fixe, a căror pondere 

constituie 62.% din activele disponibile la finele anului 2020. Cauza principală a 

reducerii valorii acestei grupe de active reprezintă cresterea ceoficientului de 

amortizare. Coeficientul de amortizare a mijloacelor fixe la sfîrşitul anului 2020 

constituie 65,7%, majorîndu-se cu 7,9%  comparativ cu datele de la  începutul anului.  

O cotă semnificativă de 15% din activele totale a entităţii revine terenurilor. Pe 

lîngă terenuri această categorie de active include şi OMVSD. 

În cursul anului 2020 s-a majorat mărimea absolută şi relativă a resurselor 

economice aferente decontărilor cu debitorii. Cota creanţelor a crescut cu 11,8% (de 

la 20,5% la începutul anului 2020 pînă la 30,3% la sfîrşit). 

Alte categorii de active, cum sînt stocurile şi numerarul, reprezintă cote mai 

reduse: respectiv de 15% şi 0,3 % din totalul activelor disponibile la sfîrşitul 2020. 

În viitor tindem să extindem și mai mult teritoriul(aria) de colectare a deșeurilor 

asigurînd fiecare gospodarie cu pubelă personal,  totodată la începutul anului 2021 

am participat la proiectul moldo-francez de cooperare descentralizată ”Compostare 

pentru fiecare” astfel am primit un tocător pentru creangă  și compostere pentru 

depozitarea lor. 

Administrator Î.M Serviciul de SalubrizareTelenești 

 S.Corman 

 


