
REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
                                  PROIECT 

D E C I Z I E  Nr. ____/____            
din __________ 2022 

 

cu privire la aprobarea tarifului pentru 

serviciile de gestionare a deșeurilor comunale prestate populației 

de Întreprinderea Municipală „Servcom Cimișlia” 
 

În conformitate cu: 
 

- art. 43 alin. (1) lit. g), i) și alin. (2) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală; 

- art. 4 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă; 

- art. 3 alin. (1) lit. d), alin. 5, art. 6 alin. (2) lit. h), art. 14 și  art. 15 din Legea nr. 1402/2002 

privind serviciile publice de gospodărie comunală; 

- art. 2, art. 11, art. 29 alin. (1), (2) din Legea nr. 209 / 2016 privind deșeurile; 

- Decizia сonsiliului raional nr. 04/27 din 26 septembrie 2014 cu privire la fondarea 

întreprinderii municipale de interes raional; 

- Decizia consiliului raional nr. 03/10 din 17 iunie 2022 cu privire la Întreprinderea Municipală 

„Sevcom Cimișlia”. 
 

În scopul creșterii calității serviciilor de gestionare a deșeurilor comunale prestate populației 

şi întru asigurarea funcționalității Întreprinderi Municipale „Sevcom Cimișlia”, Consiliul 

Raional Cimişlia 
 

D E C I D E: 
  

1. Se aprobă tariful pentru serviciile de gestionare a deșeurilor comunale prestate populației, în 

mărime de 24,0 lei, lunar, pentru fiecare persoană fizică - beneficiar deservit de ÎM „Sevcom 

Cimișlia”. 

2. Se recomandă unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întâi, pînă în data de 01 noiembrie 

2022, aprobarea tarifului pentru serviciile de gestionare a deșeurilor comunale prestate 

populației/taxei de salubrizare și încheierea contractului de delegare a serviciilor de gestionare 

a deșeurilor comunale prestate. 

3. Se împuternicește dl Marian Bairac, administrator al ÎM „Sevcom Cimișlia”, să încheie 

contracte de delegare a serviciilor de gestionare a deșeurilor comunale prestate populației cu 

unităţile administrativ-teritoriale de nivelul întâi deservite. 

4. Se pune în sarcina dlui Marian Bairac, administrator al ÎM „Sevcom Cimișlia”: 

- elaborarea, pînă la 15 octombrie 2022, Planului de acțiuni pentru eficientizarea activității 

pentru perioada anilor 2022-2023; 

- raportarea implementării Planului de acțiuni se va efectua semestrial, anual, către 

Consiliul de administrație al ÎM „Sevcom Cimișlia”. 

5. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la cunoştinţă:   

- ÎM „Servcom Cimișlia”; 

- Unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întâi; 

- Prin publicare pe pagina web a Consiliului Raional Cimișlia www.raioncimislia.md. 

 

Preşedintele şedinţei      _______________ 
 

  Contrasemnează: 

Secretarul consiliului                                                        Gheorghe Netedu   
 

http://www.raioncimislia.md/


 

Coordonat:         

Președintele raionului         Mihail Olărescu 

 

Avizat:          

Secretarul consiliului         Gheorghe Netedu 

Șef, Secția Administrație Publică       Mariana Vasluian 

Șef, Serviciu Juridic        Ghenadie Grosu 

 

Proiect elaborat de:        

Administrator „ÎM Servcom Cimișlia”      Marian Bairac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie nr.___/___ din __________2022 
 

cu privire la aprobarea tarifului pentru 

serviciile de gestionare a deșeurilor comunale prestate populației 

 
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Prezentul proiect de decizie a fost elaborat de către administratorul Întreprinderii Municipale 

„Servcom Cimișlia”, Marian Bairac 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finalităţile urmărite  
Întreprinderea Municipală „Servcom Cimișlia” funcţionează în baza principiilor de autogestiune. 

Sursa de finanțare pentru activitatea întreprinderii o constituie veniturile încasate de la serviciile 

prestate de către ÎM „Servcom Cimișlia”. 

Majorarea esențială a costurilor pentru combustibil, majorarea salarială în sectorul real de la 2935,0 

lei la 3500,0 lei, respectiv a impozitelor din salariu, precum și alte majorări de costuri pentru materiale 

și alte cheltuieli componente ale tarifului, au generat cheltuieli suplimentare în raport cu veniturile 

planificate spre acumulare de la serviciile prestate populației. 

În scopul asigurării, menținerii, extinderii și creșterii calității serviciilor publice prestate către 

populație şi întru asigurarea funcționalității Întreprinderii Municipale „Servcom Cimișlia”, se propune 

majorarea tarifului pentru serviciile de gestionare a deșeurilor comunale de la 11,0 lei, pentru 

fiecare beneficiar deservit de ÎM „Sevcom Cimișlia”, la 24,0 lei. (Calculele estimative ale tarifului se 

anexează). 
 

Ținînd cont de structura veniturilor acumulate pentru perioada anilor 2019–2022 (semestru I al 

anului), prin efectuarea unei analize ample a veniturilor s-a constatat, că din totalul veniturilor  

acumulate în bugetul ÎM, ponderea de 80,0% revine cetățenilor și 20,0 % - operatorilor economici, 

instituțiilor, ș.a.  

Au fost efectuate calculele scontate privind cheltuielile spre executare pentru următoarele 6 luni ale 

anului 2022. S-a aplicat raportul obținut și în rezultat suma tarifului estimat a constituit 23,25 lei. La 

suma tarifului estimat s-a adăugat 5,0% (marja de profit). Respectiv tariful propus spre majorare 

constituie 24,0 lei. 

În scopul argumentării tarifului propus, spre aprobare este prezentată informația privind colectarea 

veniturilor de ÎM pe parcursul anilor 2019-2022, precum și cheltuielile structurate pe categorii 

efectuate în anul 2021, 6 luni 2022 și estimate spre executate pînă la finele anului 2022. 

În conformitate cu pct. 38 alin. 12 din Statutul Întreprinderii Municipale „Servcom Cimișlia” și ținînd 

cont de Procesul verbal al Consiliului de Administrație al ÎM „Servcom Cimișlia” nr. 2 din 30.06.2022, 

se propune fondatorului aprobarea tarifului pentru serviciile de gestionare a deșeurilor comunale 

prestate populației în mărime de 24,0 lei.  

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Majorarea tarifului pentru serviciile de gestionare a deșeurilor comunale de la 11,0 lei lunar, pentru 

fiecare persoană fizică care locuiește efectiv în bunul imobil, la 24,0 lei. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Impactul economico-financiar nu presupune cheltuieli suplimentare spre alocare din bugetul raional. 

Veniturile acumulate din majorarea tarifelor vor fi destinate pentru activitătea ÎM prin acoperirea 

cheltuielilor din sursele parvenite de la prestarea serviciilor către beneficiari. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative și Legii nr. 239/2008 

privind transparenţa în procesul decizional, prezentul proiect de decizie este plasat pe pagina web 

oficială a Consiliului Raional Cimișlia www.raioncimislia.md, secțiunea – Transparență decizională / 

Proiecte de decizii. 

Proiectul de decizie se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare și se propune 

consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință. 
 

 

     Administrator al ÎM ”Servcom Cimișlia”      Marian Bairac  

http://www.raioncimislia.md/


 

C  A  L  C  U  L  U  L 

cheltuielilor pentru prestarea serviciilor de gestionare a deșeurilor prestate persoanelor fizice.  

№ 

d/o 

Denumirea cheltuielilor 

(pentru 17,2 unități) 

Cheltuieli 

efectuate p/u  

 anul 2021 (lei) 

Cheltuieli p/u 

perioada de 

01.01-01.04.22 

Cheltuieli p/u 

perioada de 

01.04-01.07.22 

Cheltuieli p/u 

perioada de 

01.07-31.12.22 

1 

 RETRIBUIREA  MUNCII  PERSONALULUI  ANGAJAT  

 salariul minim garantat în sectorul real în sumă de 2935,00 (a. 2021–01.04.22) și 3.500,00 lei (din 01.04.2022) 429.330,00 122.334,00 160.761,00 321.522,00 

 cheltuieli de contribuții și asigurări (24%) 103.039,00 29.360,00 38.582,64 77.165,28 

TOTAL  cheltuieli pentru personalul angajat 532.369,00 151.694,00 199.343,64 398.687,28 

2 

C H E L T U I E L I     A D M I N I S T R A T I V E 

 salariul personalului administrativ 143.567,00 38.904,00 45.000,00 90.000,00 

 cheltuieli de contribuții și asigurări (24%) 34.456,00 9.337,00 10.800,00 21.600,00 

 cheltuieli pentru serviciile bancare 7.782,00 1.974,00 2.078,00 4.200,00 

 cheltuieli serviciile poștale 12.024,00 1.978,00 4.118,00 6.400,00 

 procurarea rechizitelor de biurou, întreținerea și reparația mijloacelor fixe 14.087,00 1.200,00 2.150,00 4.400,00 

TOTAL  cheltuilei administrative 211.916,00 53.393,00 64.146,00 126.600,00 

3 

C H E L T U I E L I    M A T E R I A L E 

 procurarea carburanților pentru tehnica din dotare implicată în scopul serviciilor de gestionare a deșeurilor 124.051,00 50.870,00 48.345,00 100.000,00 

 procurarea pieselor de schimb pentru tehnica din dotare (piese, mecanisme, anvelope, acumulatoare, altele) 81.382,00 8.678,00 11.300,00 70.000,00 

 procurarea lubrifianților (uleiuri p/u motoare, nodurilor hidraulice, soliții de răcire a agregatelor, etc.) 9.990,00 1.150,00 1.150,00 20.000,00 

 procurarea materialelor de protecție pentru angajați (îmbrăcăminte, încălțăminte, mănuși, măști, etc.) 2.000,00 --- 500,00 10.000,00 

TOTAL  cheltuilei materiale 217.423,00 60.698,00 61.295,00 200.000,00 

4 

A M O R T I Z A R E A    M I J L O A C E L O R    F I X E 

 amortizarea mijloacelor fixe din dotarea întreprinderii 317.532,00 79.383,00 79.383,00 158.766,00 

TOTAL  cheltuilei pentru amortizare a mijloacelor fixe 317.532,00 79.383,00 79.383,00 158.766,00 

5 

S E R V I C I I    P R E S T A T E   DE   T E R Ț I 

 servicii de vulcanizare mijloacelor fixe din dotare implicată în scopul serviciilor de gestionare a deșeurilor 4.500,00 --- 1.000,00 3.000,00 

 reparația mijloacelor fixe din dotare implicate în scopul serviciilor de gestionare a deșeurilor 24.782,00 5.732,00 --- 15.000,00 

 cheltuieli pentru arenda a încăperilor și terenului adiacent pentru staționarea și păstrarea mijloacelor fixe 24.000,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00 

TOTAL  cheltuilei pentru servicii prestate terț 53.282,00 11.732,00 7.000,00 30.000,00 

6 

ALTE   CHELTUIELI   ALE   ACTIVITĂȚII   OPERAȚIONALE 

 cheltuieli de verificare, revizia tehnică a tehnicii din dotare implicată la servicii de gestionare a deșeurilor 945,00 --- --- 1.176,00 

 cheltuieli de asigurare a tehnicii din dotare implicată la servicii de gestionare a deșeurilor 4.680,00 --- --- 4.995,00 

 cheltuieli pentru achitarea impozitelor de Stat obligătorii pentru folosirea drumurilor 37.290,00 --- --- 9.266,00 

 cheltuieli pentru achitare a impozitelor pentru protecția mediului 4.855,00 --- --- 4.899,00 

 cheltuieli pentru achitare a impozitelor pentru amenajarea teritoriului 2.070,00 605,00 540,00 1.080,00 

 cheltuieli pentru achitare a amenzilor 40.084,00 --- 1.800,00 --- 

TOTAL pentru alte activități operaționale 89.924,00 14.770,00 33.977,00 21.416,00 

T O T A L    C H E L T U I I E L I 1.422.446,00 371.670,00 431.692,00 935.469,28 



 

 

I N F O R M A Ț I E 
privind colectarea veniturilor de Întreprinderea Municipală ”SERVCOM CIMIȘLIA” 

pe parcursul perioadei de la 01.01.2022 pînă la 01.07.2022 
 

№  

d/o 

Denumirea veniturilor 

pe parcursul anului 

ANUL 2019 ANUL 2020 ANUL 2021 01–06.2022 NOTĂ 

948.049,00 lei 950.920,00 lei 928.326,00 lei 614.877,00  

Sold pe cont la începutul anului (la 01.01) 9.917,00 48.913,00 4.613,00 14.580,00  

1. 
Prestarea serviciilor de evacuare a  

deșeurilor de la populație 
420.629,00 406.136,00 380.617,00 280.634,00  

2. 
Prestarea serviciilor de eva- 

 cuare a deșeurilor de la OEN 
87.582,00 104.464,00 120.417,00 51.113,00  

3. 
Servicii prestare persoanelor fizice, OEN, 

 APL cu excavatorul JSB3CXECO 
39.838,00 190.320,00 289.042,00 54.550,00  

4. 
Subsidii alocate de către 

 Consiliul raional Cimișlia 
400.000,00 250.000,00 138.250,00 214.000,00  

5. Alte alocări financiare --- --- --- ---  
 

       Efectuînd o analiză a situației de colectare a surselor financiare de la prestarea serviciilor de evacuare a deșeurilor menajere de la personae 

fizice (cu un tarif de 11 lei pentru o persoană), OEN, ce sunt stipulate în tabela de Informație privind colectarea veniturilor pe parcursul perioadei 

anilor 2019–2022, să vede că suma totală de venituri anuale constituie suma medie de 500.000,00 lei, din care venitul mediu de 400.000,00 lei le 

revine persoanelor fizice și 100.000,00 lei OEN unde marja procentuală este de 80 % persoanele fizice și 20 % OEN. 
 

       Luînd în considerație cele reflectate se propune spre calculare tariful pentru servicii de gestionare a deșeurilor de la populație pentru 

următoarea perioada lunilor iulie–decembrie anului 2022, conform tabelei din CALCULUL cheltuielilor pentru prestarea serviciilor de gestionare a 

deșeurilor prestate persoanelor fizice, în varianta următoare (cu statele de personal 17,2 unități): 

 
 

VARIANTA  DE  CALCULARE  A  TARIFULUI: 

 

                              P. 1  –  398.687,00 lei (RETRIBUIREA MUNCII PERSONAL ANGAJAT) 

                       +   P. 2  –  126.600,00 lei (CHELTUIELI  ADMINISTRATIVE) 

                         +   P. 3  –  200.000,00 lei (CHELTUIELI  MATERIALE) 

                         +   P. 4  –  30.000,00  lei (SERVICII  PRESTATE  DE  TERȚI) 

                         +   P. 5  –  21.416,00  lei (ALTE CHELTUIELI ALE ACTIVITĂȚII OPERAȚIONALE) 
 

                       =  776.703,00 (100%)–621.362,40 (80% P/F)–155.340,60 lei (20% OEN) 
  

621.362,62,40 lei / 4453 persoane / 6 luni = 23,25 lei pentru o persoană + 5% (rentabilitatea serviciilor) = 23,25+5% = 24,41 lei/pers. 
 

 


