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PROIECT 

DECIZIA № 4/5   

               

din  __  decembrie  2021 

 
"Cu privire la aprobarea tarifelor la serviciile publice  

de salubrizare,  furnizate de Î.M.  „Serviciul de salubrizare  

Teleneşti” 

 

Urmare a examinării informaţiei prezentate de Î.M. „Serviciul de salubrizare Teleneşti” privind 

normele de acumulare a deşeurilor menagere în baza cărora se calculează tarifele lunare de evacuare a 

deşeurilor menagere pentru populaţie şi agenţii economici, în conformitate cu prevederile Legii nr .209 

din 29.07.2016 privind deșeurile,   art.6 alin (2)   din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 " Privind finanţele 

publice locale", în temeiul art.14 alin. (2) lit. q) şi art 19 (3) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 " Privind 

administraţia publică locală", având în vedere avizul ___ comisiei buget, finanţe şi administrarea 

domeniului public al Consiliului local din ___ decembrie 2021,  art. 65 al Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu 

privire la actele normative, Consiliul orăşenesc Teleneşti, 

DECIDE: 
1. Se aprobă şi se pun în aplicare cu începere de la 01 ianuarie  2022 tarifele pentru serviciile 

prestate    de Î.M.  „Serviciul de salubrizare Teleneşti” după cum urmează: 

   a)  Tariful lunar pentru evacuare deşeurilor: 

 Pentru consumatorii blocurilor locative  – 12 lei/persoană  

Pentru evacuarea deşeurilor menajere pe o unitate de garaj/box - 6 lei/lunar.  

 Pentru consumatorii sectorului individual – 50 lei de gospodărie Consumatorii 

sectorului individual care nu au încheiate contracte de evacuare  a deşeurilor – 600 

lei anual. 

      b)   Tariful pentru evacuarea unui metru cub de deşeuri evacuate de la agenţi economici,    

instituţii bugetare şi întreprinderi, persoane fizice care practică activitatea de antreprenoriat, 

161 lei/m
3
.   

2. Se abrogă începând cu 01 ianuarie 2022, decizia Consiliului orăşenesc Teleneşti nr.9/11 din 

08 decembrie 2017"Cu privire la aprobarea tarifelor la serviciile publice de salubrizare,  

furnizate de Î.M.  „Serviciul de salubrizare Teleneşti”.  

3. Controlul asupra îndeplinirii prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina primarului 

oraşului, dl Vadim LELIC. 

 

                         Preşedinte de şedinţă  

 

        Secretar  al Consiliului                    Nicolae NASTAS 


