
 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
                                                                                                  PROIECT    

D E C I Z I E  Nr. ___  /___ 

din ___ __________  2021          

                         

cu privire la raportul  de activitate al  Întreprinderii Municipale 

,,SERVCOM CIMIȘLIA” pentru anii 2019 – 2020. 

     

        În conformitate cu:  
 

- art. 4 alin. (3) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă; 

- art. 43, art. 46 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală;  

- Decizia consiliului raional  nr. 01/16 din 16.03.2021 cu privire la Programul de activitate 

al Consiliului raional Cimişlia pentru anul 2021; 

 

       Audiind raportul de activitate a Întreprinderii Municipale ,,SERVCOM CIMIȘLIA” 

pentru anii 2019 – 2020, prezentat de dl Bairac Marian, administratorul întreprinderii a 

Consiliului raional Cimișlia, 

 

D E C I D E: 

 

1. Se ia act de raportul privind activitatea Întreprinderii Municipale ,,SERVCOM 

CIMIȘLIA” pentru anii 2019 – 2020 ( se anexează). 
 

2. Dl Marian Bairac, administratorul Întreprinderii Municipale ,,SERVCOM 

CIMIȘLIA”, va asigura activitatea rentabil-perpetuă și efecientă a Întreprinderii 

Municipale ,,SERVCOM CIMIȘLIA” și executarea deciziilor consiliului raional pe 

domeniul de competență. 
 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie d-nei Tatiana Aramă, 

vicepreședinte al raionului. 
 

4. Prezenta decizie se includă în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la 

cunoştinţă: 
   

      - Vicepreședintelui raionului, d-nei Tatiana Aramă; 

      - Prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md.   

          

 

 

 Președintele ședinței                                                             ________________    

              

   Contrasemnează:                                                             

Secretarul consiliului                                                             Gheorghe Netedu 

http://www.raioncimislia.md/


 

Coordonat:  

Președintele raionului                                                                                       Mihail Olărescu                                                

 

Avizat: 

Vicepreședintele raionului                                                                                 Aramă Tatiana 

Secretarul consiliului                                                                                         Gheorghe Netedu 

Șef, Secția Administrație Publică                                                                       Mariana Vasluian 

Specialist principal, Serviciul Juridic                                                                 Viorica Ciuntu 

 

Proiect elaborat:                                                                                    

Administrator, Î.M. ,,SERVCOM CIMIȘLIA”                                                     Marian Bairac 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexă la Decizia Consiliului raional Cimișlia 

                                                                                     Nr.__/__din ___ ___________2021 

 

 

 

R A P O R T U L 
privind activitatea Întreprinderii Municipale ,,SERVCOM 

CIMIȘLIA” pentru anii 2019–2020. 
 

         La primirea în administrare, în luna februarie 2019 a Întreprinderii Municipale 

,,SERVCOM CIMIȘLIA”, și efectuînd o analiză a activității întreprinderii, s-au depistat un 

șir de neajunsuri în activitatea întreprinderii pentru perioada precedentă a anilor 2016–2018, 

și anume: 

 

➢  neclarități în evidența contabilă și lipsa documentației în conformitate cu legislația 

în vigoare; 

➢  ne prezentarea de fosta conducere întreprinderii a dărilor de seamă pentru activitatea 

pe parcursul perioadei de activitate a anilor 2015–2018; 

➢ ne prezentarea informației privind folosirea surselor financiare alocate întreprinderii 

ca ajutor de către Consiliul raional Cimișlia, pe parcursul anilor 2016–2018, lipsa 

facturilor fiscale, etc.; 

➢ dătorii istorice de achitare a salariilor angajaților întreprinderii în suma de circa 400 

mii lei și neachitarea dătoriilor agenților economici ce au efectuat servicii în folosul 

întreprinderii în suma de circa 100 mii lei, creînd o dătorie de circa 500 mii lei; 

➢ neclarități și lipsa achitării de către populație și agenți economici din teritoriu, pentru 

prestarea servicii de evacuare a deșeurilor menajere,  pentru perioadele anilor 

precedenti; 

➢ neclarități în prestarea serviciilor de evacuare a deșeurilor menajere de la populație 

și agenți economici contractați, din localitățile raionului (lipsa graficelor concrete de 

evacuare a deșeurilor din localități, haos și lipsa în totalmente a disciplinei de serviciu 

a angajaților); 

➢ tehnica din dotare se afla în stare deplorabilă (tractoarele cu remorci se aflau în stare 

partial–satisfăcătoare, a fost necesitate strîngentă de surse financiare pentru 

desfășurarea urgentă a deservirii tehnice curente, autocamioanele se aflau în stare 

nesatisfăcătoare, fără posibilitate de a fi folosite în domeniu, majoritatea anvelopelor 

la tehnica din dotare a fost în stare nesatisfăcătoare); 

➢ neclarități cu bunurile din dotare a întreprinderii (evidența actelor de vereficare, 

predare–primire a pubelelor din primăriile raionului, utilajelor, mecanismelor și 

pieselor de la autocamioane, și tractoare, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

       Pe parcursul anului 2019 s-au efectuat măsuri concrete întru reabilitarea funcționării și 

activității întreprinderii, s-au efectuat măsuri operative de deservire curentă și reparație a 

tehnicii din dotare, care a fost implicată la prestarea serviciilor de evacuare a deșeurilor 

menajere din localități, s-a stabilit periodicitatea și graficele de evacuare a deșeurilor menajere 



din localitățile deservite, s-au efectuat măsuri concrete de colectare a surselor financiare 

pentru serviciile acordate de întreprindere, populației și agenților economici din teritoriul 

deservit. S-au efectuat măsuri de rigoare a prețului initial pentru prestarea serviciilor la toate 

primăriile deservite la 11 lei per persoană. S-au efectuat măsuri concrete la ridicarea nivelului 

de responsabilitate a angajaților întreprinderii. Practic, pe perioada primului semestru anului 

2019, 80 % din efectivul întreprinderii a fost reangajat cu personae noi. 

 

       Pe parcursul perioadei a anilor 2019–2020 s-au efectuat măsuri concrete întru 

înbunătățirea funcționării și activității întreprinderii, s-au efectuat măsuri de deservire curentă 

și reparație sezoniere a tehnicii din dotare, care a fost și este implicată la prestarea serviciilor 

de evacuare a deșeurilor menajere din localități. S-a stabilit periodicitatea și graficele de 

evacuare a deșeurilor menajere din localitățile deservite, s-au efectuat măsuri concrete de 

colectare a surselor financiare pentru serviciile acordate de întreprindere, populației și 

agenților economici din teritoriul deservit. În conlucrare cu Secția Juridică a Consiliului 

rational Cimișlia s-au efectuat măsuri de constrîngere a beneficiarilor de servicii, pentru 

neachitarea în termeni stabiliți a plăților pentru efectuarea serviciilor de ridicare a evacuare a 

deșeurilor menajere. 

 

       Analizînd activitatea din ultima perioadă a Întreprinderii Municipale ,,SERVCOM 

CIMIȘLIA”, se atestă o îmbunătățire a situației financiare, ce se arată (la data de 01.01.2021) 

prin dobîndirea profitului la sfîrșitul anului cu circa 83 mii lei. Îmbunătățirea situației 

financiare a fost și dătorită sprijinului și ajutorului financiar din partea Consiliului rational 

Cimișlia. S-a ridicat nivelul și calitatea prestării a serviciilor. 

 

       La momentul de față, conform stetelor de personal, în Întreprinderea Municipală 

,,SERVCOM CIMIȘLIA” activează 18 persoane, și anume: conducerea – 3 persoane (1 -

administrator, 1–contabil, 1–inspector resurse umane și protecția muncii ); 15 persoane 

angajate (1–mecanic, 1–electrician, 1–controlor, 4–mecanizatori, 8–hamali). 

 

       În dotarea Întreprinderii Municipale ,,SERVCOM CIMIȘLIA” sunt 8 unități de transport 

cu utilaje adiacente, și anume: 

✓ excavator JSB 3CX ECO, a.f. 2017, să află în stare bună; 

✓ tractor MTZ–82,1 ,,BELARUS” – a.f. 2016, să află în stare bună; remorcă 2 PTS-5 – 

a.f. 2016, să află în stare satisfăcătoare; lama pentru dezapezire KO-4 – a.f. 2016,  să 

află în stare satisfăcătoare; 

✓ 2 tractoare ,,FOTON 454” – a.f. 2016, să află în stare bună, 2 remorci PTT-3 – a.f. 

2016, să află în stare bună; 1 lama pentru dezapezire – a.f. 2016, să află în stare bună; 

✓ tractor ,,AGROMAȘ” TK 30 122D, a.f. 2015, procurat în lizing pentru o perioadă de 

14 luni, să află în stare bună; 

✓ 3 autospeciale de evacuare a deșeurilor menajere de model IVECO DAILY, care la 

momentul de față se află în stare nesatisfăcătoare și nu pot fi folosite la evacuarea 

deșeurilor menajere. Dar pe parcursul perioadei următoare sunt preconizate lucrări 



de reparație, modoficare și reutilare, pentru lărgirea spectrului de prestări a 

serviciilor populației.                                                                                                                                                                                                                                       

       La momentul de față Întreprinderea Municipală ,,SERVCOM CIMIȘLIA” efectuează 

prestarea serviciilor de salubrizare și evacuare a deșeurilor menajere de la persoanele fizice și 

juridice din 11 primării a raionului (14 localități), și anume din: s. Batîr, s. Ciucur-Minjir, s. 

Codreni, s. Zloți, s. Ecaterinovca, s. Gradiște, s. Iurievca, s. Hîrtop, s. Mihailovca, s. 

Porumbrei, s. Sagaidacul Nou, s. Selemet, s. Suric și s. Troițcoe – conform graficelor stabilite. 

       La momentul de față, conform bazei de date la 01.01.2021, Întreprinderea Municipală 

,,SERVCOM CIMIȘLIA” deservește și are încheiate 2.062 de contracte cu persoane fizice, 

prin care se deserves 3.604 de persoane și 43 de contracte cu agenții economici, prin care să 

deservesc 55 de instituții. 
 

Persoane și agenți OEN contractate pe localități. 
 

 

№ 

d/o 

Denumirea 

localității 

Numărul 

de 

 locuitori 

Contracte 

încheiate 

cu 

populația 

Personae 

deservite 

Contracte 

încheiate 

cu 

agenți 

OEN 

Instituții 

deservite 

Dătorii pe 

localități la 

01.01.2019 

Dătorii pe 

localități la 

01.01.2021 

Notă 

1 2 3 4 5 6 7  8  

1. or. Cimișlia - - - 2 11 --- ---  

2. s. Batîr 2566 230 337 4 4 46.940,0 38.290,0  

3. s. Ciucur-Minjir 1944 103 181 5 5 26.550,0 23.994,0  

4. 
s. Codreni, 

s.Zloți 
722 57 104 - - 22.233,0 20.729,0  

5. s. Ecaterinovca 1130 166 327 2 2 26.793,0 13.796,0  

6. s.Gradiște 1988 164 265 6 6 26.516,0 16.792,0  

7. s. Iurievca 526 62 110 - - 11.530,0 4.722,0  

8. s. Hîrtop 2011 164 341 2 3 54.349,0 48.547,0  

9. s. Mihailovca 3371 437 728 8 8 70.972,0 43.119,0  

10. 
s.Porumbrei, 

s. Sagaidacul Nou 
1380 190 353 - - 14.673,0 --- 

 

11. s. Selemet 3803 311 539 9 9 53.823,0 36.033,0  

12. s. Suric 871 68 104 - 2 4.840,0 1.048,0  

13. s. Troițcoe 1242 110 215 5 5 40.855,0 39.106,0  

TOTAL: 21.554 2.062 3.604 43 55 400.074,0 286.176,0  

                                                                                                                                                                                                                                                          

       Reeșind din informația descrisă mai sus, în rezultatul deservirii localităților stipulate, din 

volumul total de populație de 21.554 persoane să deservesc 3.717 persoane, ce este egal cu 

circa 15 %. Analizînd situația privid prestarea serviciilor populației se observă, că nu toată 

populația este coștientă și participă la dezvoltarea proiectului de salubrizare foarte lin. Multe 

persoane sunt categorici și nici nu vor se discute pe problemele de salubrizare, sunt diprinși 

să care gunoiul prin diferite rîpi, gunoiști stihinice, etc.. Un lucru important în dezvoltare a 

măsurilor de disciplinare a populației ar fi întroducerea, de către toate administrațiile publice 

locale, a taxei obligătorie de salubrizare pentru totată populația, ce ar schimba întotalmente 

situația în domeniul prestării serviciilor de salubrizare, ar îmbunătăți situația financiară a 

întreprinderii și a spori dezvoltarea ei și în alte domenii.   



       Una din cele mai mari probleme este lipsa unui poligon centralizat de stocare și prelucrare 

a deșeurilor menajere ridicate de la populație. Din  acele patru poligoane temporare de stocare 

a deșeurilor menajere, ce trebuiau să fie construite în cadrul proiectului (din s. Mihailovca, s. 

Ecaterinovca, s. Sagaidac și s. Ialpujeni), s-au amenajat  numai în s. Mihailovca și s. 

Ecaterinovca și parțial au fost efectuate lucrări de amenajare a poligonului pe teritoriul 

primăriei com. Ialpujeni ce trebuiau se deservească pe o perioadă temporară localitățile 

raionului. La momentul de față poligoanele temporare funcționează numai în s. Mihailovca și 

s. Ecaterinovca și la moment din alte localități deșeurile nu le primesc                                                                                                                                                                                                                                       

         Pe parcursul anului 2019 de către Întreprinderea Municipală ,,SERVCOM CIMIȘLIA” 

de la prestarea serviciilor de salubrizare și evacuare a deșeurilor menajere, din localitățile 

menționate, au fost colectate surse financiare în suma de 539.411,0 lei. Tot așa, pe parcursul 

anului 2019 Întreprinderii Municipale ,,SERVCOM CIMIȘLIA” a fost alocat ajutor financiar 

de către Consiliul rational Cimișlia în suma de 400 mii lei (luna martie 2019 - 300 mii lei, 

luna octombrie 2019 - 100 mii lei), care au fost folosite la necesitățile strîngente de activitate 

cotidiană a întreprinderii, și anume: 

➢ 404.165,0 lei – achitarea salariilor angajaților întreprinderi pe perioada anului 2019, 

inclusiv cu achitarea impozitelor de stat; 

➢ 143.144,0 lei – achitarea impozitelor (72.750,0 – fond special contribuții de asigurări 

sociale de Stat, 24.250,0 – contribuții individuale de asigurări sociale, 36.374,0 – 

asigurare obligătorie de asistență medicală, 9.770,0 – impozit pe venit la salariu); 

➢ 133.500,0 lei – procurarea produselor petroliere (motorină), pentru dotarea tehnicii 

întreprinderii la efectuarea lucrărilor de evacuare a deșeurilor menajere din localitățile 

raionului pentru perioada anului 2019;   

➢ 89.529,3 lei – procurarea lubrifianților (uleilor), pieselor de schimb necesare pentru 

deservirea curentă și reparația a tehnicii din dotare, procurate pe parcursul anului 2019; 

➢ 72.990,0 lei – procurarea anvelopelor noi pentru tehnica din dotare (autocamioane, 

excavator, tractoare și remorci); 

➢ 54.775,7 lei – procurarea utilajelor și instrumentelor pentru deservirea tehnicii din 

dotare; 

➢ 19.102,21 lei – incasarea dătoriei la salariu fostului angajat al întreprinderii Struza 

Petru, prin executorul judecătoresc Zmeu N.. 

➢ 4.396,87 lei – achitarea serviciilor de testare, desfășurare reviziei tehnice anuale pentru 

tehnica din dotare; 

➢ 4.303,0 lei – procurarea rechizitelor de birou; 

➢ alte cheltuieli legate de activitatea întreprinderii. 

 

       Pe parcursul perioadei de 01.01.2020–31.12.2020 Întreprinderea Municipală 

,,SERVCOM CIMIȘLIA” a colectat surse financiare în sumă de 705.640,0 lei, și anume: 

➢ 511.120,0 lei – de la prestarea serviciilor de salubrizare și evacuare a deșeurilor menajere 

de la persoanele fizice și juridice din localitățile deservite; 

➢ 194.520,0 lei – servicii prestate OEN, APL cu excavatorul JSB 3CX ECO. 



       Tot așa, pe parcursul anului 2020 Întreprinderii Municipale ,,SERVCOM CIMIȘLIA” au 

fost alocate surse financiare (subsidii), de către Consiliul rational Cimișlia, în suma de 250 

mii lei, care au fost folosite la necesitățile strîngente de activitate cotidiană a întreprinderii, și 

anume: 

✓ 31.01.2020 – 50 mii lei (pentru procurarea produselor petroliere, etc.); 

✓ 21.02.2020 – 50 mii lei (pentru achitarea dătoriilor istorice AEN și achitarea primei 

rate la procurarea tratorului nou, etc.); 

✓ 13.04.2020 – 50 mii lei (achitarea salariilor pentru angajații întreprinderii); 

✓ 05.05.2020 – 50 mii lei (pentru procurarea produselor petroliere, etc.); 

✓ 21.09.2020 – 50 mii lei (pentru procurarea produselor petroliere). 

                                                                                                                                                                                                                                      

        Sursele financiare sumă de 705.640,0 lei colectate și 250 mii lei primite pe parcursul 

perioadei menționate a anului 2020 au fost folosite pentru necesitățile întreprinderii, și anume: 

➢ 446.378,0 lei – achitarea salariilor angajaților întreprinderi pentru perioada anului 

2020; 

➢ 179.591,0 lei – achitarea impozitelor de stat din salarii angajaților întreprinderii pentru 

perioada anului 2020; 

➢ 142.840,0 lei – procurarea produselor petroliere (motorină), pentru dotarea tehnicii 

întreprinderii la efectuarea lucrărilor de evacuare a deșeurilor menajere din localitățile 

raionului pentru perioada anului 2020;                                                                                                                                                                                                                 

➢ 23.102,0 lei – procurarea lubrifianților (uleilor), pieselor de schimb necesare pentru 

deservirea curentă și reparația a tehnicii din dotare,   procurate pe parcursul perioadei 

anului 2020; 

➢ 105.300,0 lei – achitarea creditului pentru procurarea tractorului ,,AGROMAȘ” TK 

30 122D; 

➢ 9.000,0 lei – achitarea serviciilor de audit prestate în folosul Întreprinderii Municipale 

,,SERVCOM CIMIȘLIA” pentru perioada anului 2020; 

➢ 3.000,0 lei – achitarea serviciilor juridice prestate în folosul Întreprinderii Municipale 

,,SERVCOM CIMIȘLIA” pentru perioada anului 2020; 

➢ 10.000,0 lei – procurarea rechizitelor de birou, procurarea calculatorului, efectuarea 

lucrărilor de reparație a tehnicii de calcul din dotare; 

➢ 53.603,0 lei – achitarea dătoriilor istorice agenților economici ce au prestart servicii în 

folosul Întreprinderii Municipale ,,SERVCOM CIMIȘLIA” în anii 2017–2018, și anume: 

 

✓ 9.368,0 lei – SRL ,,EST Auto” (Erșov S. – piese de schimb); 

✓ 7.500,0 lei – SRL ,,LEGAL GRUP” (servicii juridice prestate întreprinderii pe 

parcursul anului 2018); 

✓ 4.148,0 lei – SRL ,,ACCENT SUD” (procurarea pieselor de schimb); 

✓ 21.795,18 lei – SRL ,,DATARIO” (combustibil (motorină) pentru tehnica din 

dotarea întreprinderii); 

✓ 8.861,61 – SRL ,,AGROVALION” (prestarea serviciilor cu buldozer la 

amenajarea gunoiștei din s. Mihailovca); 



✓ 1.930,0 – Î. I. ,,Calev Serghei” (pentru prestarea serviciilor de vulcanizare la 

tehnica din dotare). 

 

       La momentul de față Întreprinderea Municipală ,,SERVCOM CIMIȘLIA” are dătorii 

istorice pentru perioada de activitate a anilor 2015–2018 în suma de 292 mii lei, și anume: 

➢ 292.000,0 lei – dătorii salariale foștilor angajați a Întreprinderii Municipale 

,,SERVCOM CIMIȘLIA”, care au activat pe perioada anilor 2015–2018. 

       Pe parcursul anului 2020 la Întreprinderea Municipală ”SERVCOM CIMIȘLIA” au fost 

efectuate controale frontale a activității de către: 

✓ Agenția națională pentru sănătate publică (martie 2020); 

✓ Inspectoratul pentru protecția mediului în comun IPM Sigurannța Ocupațională 

(octombrie 2020);                                                                                                                                                                                                                                       

✓ Inspecția financiară a Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova (noiembrie – 

decembrie 2020); 

✓ Serviciul fiscal de stat (decembrie 2020). 

 

Administratorul Î.M. ,,SERVCOM CIMIȘLIA”                                 Marian Bairac 

 

 
Notă informativă 

la proiectul de decizie  nr. __/__ din ___________2021 

 

cu privire la raportul de activitate a Întreprinderii Municipale ”SERVCOM 

CIMIȘLIA” pentru anii 2019–2020. 

 

 

       Întreprinderea Municipală ,,SERVCOM CIMIȘLIA”  este una din subdiviziunile din 

subordinea Consiliului raional Cimişlia, abilitată cu dreptul de a promova politica de stat 

în domeniul protecției mediului, prestare a serviciilor de selectare și prelucrare a 

deșeurilor menajere în teritoriul administrat. 

       Activitatea Întreprinderii Municipale ,,SERVCOM CIMIȘLIA”  rezultă din funcțiile 

și atribuțiile întreprinderii prevăzute în Statutul de organizare și funcționare, aprobat prin 

decizia consiliul raional nr. 04/27 din 26.09.2014, prevederile Planului strategic de 

dezvoltare  socio–economică a raionului Cimişlia pentru anii 2013-2020, Planului anual 

de acțiuni al întreprinderii, deciziile consiliului raional, dispozițiile președintelui 

raionului, fișele postului. 
 

       Pe parcursul perioadei de raport Întreprinderea Municipală ,,SERVCOM 

CIMIȘLIA” a activat în vederea realizării următoarelor obiective:  
 

1. Promovarea politicii de stat în domeniul protecției mediului, prestare a serviciilor 

de selectare și prelucrare a deșeurilor menajere în teritoriu. 



2. Monitorizarea respectării normelor tehnologice şi ecologice asupra proceselor de 

prelucrare, stocare, depozitare a deșeurilor menajere. 

3. Monitorizarea activităţii angajaților în domeniul colectării și depozitării a deșeurilor 

menajere. 

4. Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice, agenților economici și 

persoanelor fizice din teritoriul deservit în domeniul selectării și prelucrării a 

deșeurilor menajere. 

        Raportul de activitate al Întreprinderii Municipale ,,SERVCOM CIMIȘLIA” se 

anexează. 

 

 

      Administratorul Î.M. ,,SERVCOM CIMIȘLIA” 

      Marian Bairac 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


