
Proiect de decizie pentru şedinţa Consiliului or.Durleşti din  „___”________________  2022                 

  Cu privire la alocarea  mijloacelor financiare   

 

           Având ca bază Regulamentul privind mecanismul de scutire a consumatorilor gospodăriilor 
din or.Durlești la achitarea serviciilor de evacuare a deșeurilor menajer solide, în conformitate cu 
prevederile Legii Asistenței Sociale nr.547-XV din 25 decembrie 2003 art.6, alin. (2) ,  în temeiul 

art.27 (2)  27 (3) din Legea finanțelor publice și resposabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014  și 
art.14  din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul 
or. Durlești  
 

DECIDE: 

1.Se aprobă alocarea mijloacelor financiare în sumă de 300,0 mii lei, din contul grupului de 

cheltuieli  ”Gospodăria de locuințe și gospodăria  serviciilor comunale” , pentru acordarea 

scutirilor consumatorilor la achitarea serviciilor de evacuare a deșeurilor menajer solide din 

or.Durlești în mărime de 50%. 

2.Sursa de acoperire a scutirilor va fi efectuată: 

Linie bugetară  1013/11183/0620/7502/00333  cod ECO 222990  suma de 300,0 mii lei 

3.Primarul oraşului Durleşti V-a asigura   controlul executării prezentei decizii. 

 

Viceprimarul primăriei or.Durleşti__________________________________ 

Specialist responsabil, contabil şef adjunct El.Mîndru___________________ 

Secretarul primăriei or.Durleşti  dnl Andrei Balan______________________ 

Avizul comisiei_________________________________________________ 

Preşedintele comisiei_____________________________________________ 

Vice preşedintele comisiei_________________________________________ 

Secretarul comisiei_______________________________________________ 

Membru Comisiei________________________________________________ 

Membru Comisiei______________________________________ 

Membru Comisiei______________________________________ 

 



 

 Proiect 

 

REPUBLICA  MOLDOVA                                        

CONSILIUL ORAŞULUI DURLEŞTI 

D E C I Z I E 

Nr_________                                                                        din ___________________ 

 

Cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind mecanismul de acordare a scutirilor  

unor categorii de proprietari  ai  gospodăriilor 

 private (case de locuit )din  or. Durlești  

la achitarea serviciilor de evacuare a deșeurilor menajer solide 

 

In scopul sporirii calității serviciului public de gospodărie comunală în partea ce ține 

de evacuarea deșeurilor menajer solide din orașul Durlești, dar și asigurării unui acces 

echitabil garantat la acest serviciu tuturor locuitorilor din or. Durlești, în temeiul Legii 

asistenței sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003 art. 6, alin. (2), articolelor 2, 4 alineatul 

(1), 12 alineatul (1) literele b) și c), alineatul (2) literele a) și b), din Legea nr. 1402/2002 

„privind serviciile publice de gospodărie comunală” articolelor 14 alineatul (2) litera a) și h), 

19 alineatul (4), 22 alineatul (1), 29 alineatul (1) litera i)  din Legea nr. 436/2006 „privind 

administrația publică locală, articolele 8-10 din Legea nr. 239/2008 ”privind transparența în 

procesul decizional”,  

  

Consiliul oraşului Durleşti DECIDE: 

1. Se aprobă Regulamentul privind mecanismul de acordare a scutirilor consumatorilor 

gospodăriilor din  or. Durlești la achitarea serviciilor de evacuare a deșeurilor menajer 

solide (anexa nr. 1); 

2. Primărul or. Durlești: 

 va asigura publicarea, prin toate mijloacele de informare  disponibile, a 

prevederilor prezentei decizii și a părții componente a acesteia; 

3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului or. 

Durlești. 

4. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, str. Kiev, 

3, mun. Chișinău în termen de 30 zile de la data comunicării. 

 

 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ 

CONTRASEMNAT: 

SECRETAR AL CONSILIULUI 

 


