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Eu privire la aprobarea tarifului pentruf
deservirea blocului locativ. deservirea tehnicd
gi reparafia echipamentelor tehnice de uz comun,

aplicat pentru inciperile nelocuibile din interiorul blocului

fn scopul implementdrii prevederilor actelor normative in vigoare gi stabilirii echitafii intre
proprietarii sau chiriagii incdperilor nelocuibile din blocurile locative, in temeiul Legii serviciilor
publice de gospoddrie comunallnr. 1402-XV din 24.10.2002, art. 14 (4) al Legii condominiului in
fondul locativ nr. 913 din 30.03.2000 gi in conformitate cu Regulamentul privind modul de prestare
gi achitare a serviciilor locative, comunale gi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea
apartamentelor gi condiliile deconectdrii acestora de lalreconectdrii la sistemele de incdlzire gi
alimentare cu apd, aprobat prin Hot[rdrea de Guvern nr. 191 din 19,02.2002, Hotdrdrea de Guvern
nr. 483 din29.03.2008 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare in locatiune a
activelor neutilizate, art. 14 (2) lit. a) 9i art. 19 (4) ale Legii nr.436-XVI din 28.l2,2006,,privind
administratia publicd locali", consiliul municipal chiginau DECIDE:

1. Se aprob[ tariful anual pentru deservirea blocului gi reparafia echipamentelor

tehnice de uz
comun, aplicat pentru incdperile nelocuibile din interiorul blocului, in mirime de 15.80 lei
pentru un metru pdtrat de suprafafi totala (inclusiv TVA). Plata pentru aceste servicii se va
ef-ectua lunar, in pdrti egale, pdnd la data de 30 a lunii urmdtoare (anexa nr. I
).

2. -Se aprobi contractul-model de deservire a blocului gi reparafie a echipamentelor tehnice din
interiorul blocului, care se va semna intre proprietarul/chiriagul spafiului nelocativ qi
gestionarul fondului locativ (anexa nr.2).

3.

4'
5.

Lucrdrile de bazd ce urmeazi a fi efectuate de cdtre gestionarul fondului locativ in baza
taritului aprobat sunt reflectate in anexele nr. 2 qi 3 la decizia Consiliului municipal
Chiqindu nr. l3/5 din27.l?2007.
Serviciul relalii publice (dl Vadim Brinzaniuc) va aduce la cunogtinfa cetilenilor
municipiului Chiqinlu, prin intermediul mass-media, preveclerile prezentei decizii.
Controlul privind
se pune in sarcina primarului general
Dorin Chirtoac[.
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Descifrarea

tarifului pentru deservirea blocului locativ, deservirea tehnici gi reparafia
echipamentelor tehnice de uz comun din interiorul blocului pentru
proprietarii/chiriagii incdperilor nelocuibile din interiorul blocurilor locative
Denumirea lucrdrilor

Tariful in lei

l. Deservirea blocului locativ (1 mp / an)
dintre care:
l.l. Intrefinerea sanitard a blocurilor locative
teritoriilor adiacente (inclusiv terenurile de
acumulare a degeurilor menaiere)

g,g0

gi

3,80

1.2. Reparafia curentd a elementelor constructive

3,60

1.3. Cheltuieli de sestionare

2,40

2. Deservirea tehnicl gi reparafia
echipamentelor tehnice de uz comun din
interiorul blocului (l mp / an)
dintre care:

6,00

2.1. Alimentarea cu incdlzire centralizatd

2,00

2.2. Alimentarea cu ap6 caldd

1,40

2.3. Alimentarea cu apd potabild gi evacuarea
apelor uzate

2,60
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Anexa nr. 2
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lncheiat intre:
lntrepnnclerea

Executor,

in

pe

municipala de gestionare a fondului locativ nr
, reprezentatd de geful intreprinderii, dl
de

parte, gi

situat[ pe adresit
, in calitate cle
situata pe adresa

,dl
, reprezentata de
parte,
in baza Statutului sau buletinului de identitate
calitate de Client, pe de alt[

nr.

Parlile de comun acord au convenit asupra urmbtoarelor:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Prezentul contract defineEte relalii de drept pentru proprietarul/chiriagul incdperilor nelocuibile care
se afld in blocurile locative Ei gestionarul fondului locativ in procesul de intrelinere a elementelor
blocurilor locative. sisternelor ingineregti cle uz comLln gi a teritoriului adiacent ce se afl[ in fblosinta
comun6. pe adresa lnun. Chigindu, str./bd.

2. DREPTURILE

SI OPLIq.+TIVNII,"4

Executorul se obli+4:
2.1, SA efectueze lucrdrile in baza tarifului aprobat confornt anexelor nr. 2 gi 3 la decizia
Consiliului municipal nr. l3i5 din 27.12.2007.
2.2. SA indeplineascd lucrarile de salubrizare a blocului locativ gi a teritoriului adiacent, confbrnr
schemei.

2.3. SA pregateascd elementele constructive ale blocului locativ gi refelele tehnico-edilitare
interne pentru perioada rece a anului.
2.4, Sa ef'ectueze repara{ia curenta a refelelor inginereqti de aprovizionare cu ap6, energic
termicd, canalizare gi energie electricd al'late in locurile de uz comun.
2.5. Sa indeplineascd lucrdrile necesare ce fin de gestionarea fondului locativ.

Clienlul se ohlisit:
2.6. Sd exploateze incdperea ocupatd confbrm destinaliei, sd nu deterioreze instalatiile pi
comunicaliile ingineregti, irnobilul gi obiectele de amena.jare aflate in locurile de uz comun.
2.7. Sa achite plata contractuald pentru lucrarile indeplinite in termenul stabilit.
2.8. SA nu efectueze reconstrucfia incaperilor f]rd acordul serviciilor autorizate ale Prirrrariei
municipiului ChiEindu.
2.9. Clientul va comunica Executorului, in tennen cle trei zile. faptul transmiterii incdpcrrii ce-i
aparfine cu drept de proprietate sau instrdirr[rii acesteia.
J. PL,ATA S! ORqlNEA |)FqO,NTARILoR
3.1. Pentru indeplinirea lucrdrilor indicate in pct.2.l - 2.4.. Clientul achitd plata Executorului
in corespundere cu tariful aprobat in mdrirne de 15.80 lei qe 4n pentru I m.p. de suprafafa ocupata.
Suprafafa ocupatd
l1-1.p.

3.2. Plata se etbctueazd lunar. in parli egale, pdna la data de 30 a lunii urmf,toare.
3.3. Surna contractuala se va rrrodihca in cazul ma.jordrii-sau
cheltuiel ilur dc exploatare.

rlicgoririi taxei pentru recupcrarca

J.4. in cazul depagirii termenului de achitare cu l5 zile. Clientul va achita o penalitatc- clc 0.1
pentru flecare zi de intarzierc.
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t{r RACTU LU r
in vigoare de la clata semndrii acestuia gi este valabil
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Prezentul contract intrd

pand la
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4,2.lncazvl in care pe parcursul unei luni pdna la expirarea tennenului de valabilitate nici unzr
dintre p[r{i nu va solicita incetarea acqstuia cu argumentele cle rigoarQ, contractul se va prelungi pc
acelagi termen gi condilii
5. RESPONSABILITATEA PAR OR
5.1. Pentru neindeplinirea obliga{iunilor contractuale parfi.le poarta rispundere in confbrrnitatc
cu legislalia in vigoarg a Republicii Mloldova.
5.2. Litigiile apdrute intre pdrfile contractante se solu{ioneazdpe cale amiabild, in caz eontrar de c[tre instapfele judiciare ale Republicii Moldova.
6, FORTA MA,IOR{
6.1. Pdrfile sunt exonerate de rdspundere pentru neindeplinirea parfiala sau integrala a
angajamentelor confbrm prezentului contract, in cazul in care aceasta este cauzata de producerea
unor cazuri de forfd rna.ior5.
6.2. Prin cazuri de tbr{d ma.iord se subinfeleg: rdzboaiele. calarnitdlile naturale, incendiilc,
inundaliile, cutremurele de pdmdnt, nerespectarea menlinerii parametrilor din sistemul ingineresc
de c[tre furnizorii de servicii locativ-comunale indit-erent de fbnna de proprietate, modificarile in
legislafie gi dispoziliile Guvernului, grevele gi alte circumstanfe ce nu depind de activitatea p.1r{ilor.
6.3. Survenirea circumstan{elor de fbrfi ma.io16, rnomentul dezldnfuirii gi tennenul de acfiune
trebuie sd fie confinnate prin certificatul cu privire la forfa ma.iora eliberat de organul competent,
pentru care asemenea circumstanfe au avut loc.
7.,CLArJq,E SPEC-|ALq
7.1. Relafiile par{ilor sunt stabilite in conformitatq cu clauzele prezentului Contract, iar in partea
neacoperita de Contract, cu legisla{ia in vigoare a Republicii Moldova la nromentul scmnarii
Contractului.
7.2. Prezentul contract este intocrnit in doua exemplare, cdte unul pentru parlile contractualc.
fiecare avAnd aceeagi putere juridic6.
7.3,Clauzele prezentului Contract sunt obligatorii pentru succesorii in drepturi ai fiecdrci pdrti,
inclusiv in cazul schimbarii forrnei.iuridice a pdrf ilor.
8. ADRESELE JURTDTCE,ST

Executorul
rnun. Chipiniu, str./bd.

BANC4RE

Clientul
rnun. Chisinau. str,/bd.
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