
AnexI
primarului general

Regulamentul
cu privire la acliunile ce urmeazd" a fi intreprinse de cdtre gestionarii fondului locativ

gi furnizori, implicali in ridicarea nivelului de achitare gi recuperare a datoriilor
debitoare pentru serviciile comunale

L DISPOZITII GENERALE

1.1 Prezentul Regulament stabilegte activitetile/mdsurile ce se recomandd pentru a fi

realizale in vederea obfinerii unui nivel mai inalt al incasdrii pldlilor pentru energia

termicd furnizatd, prevenirii neachitdrilor sau achitdrilor insuficiente a serviciilor

comunale gi are drept obiectiv general intensificarea activitSlii gestionarilor fondului

locativ in lucrul cu debitorii.

1.2 Scopul Regulamentului constd in urmdrirea respect[rii, executdrii, punerii in

aplicare gi funclionare a prevederilor art. 59 gi art. 60 ale Codului cu privire la locuinle

nr. 2718 din 03.06.1983, Hotdrdrii Guvernului n.r. 191 din 19.02.2002 "Despre

aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare gi achitare a serviciilor

locative, comunale gi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor gi

condiliile deconectdrii acestora de la./reconectSrii la sistemele de incdlzire gi alimentare

cu apd" gi a HotbrArii Guvernului nr. 584 din 07.08.2013 ,,Cu privire la mdsurile de

pregdtire a economiei nalionale gi a sferei sociale pentru activitate in perioada de

toamnd - iarnd 2013 - 201.4" .

1.3 Prezentul Regulament igi propune urmdtoarele sarcint de bazd:

prevenirea neachitdrii sau achitdrii insuficiente de cdtre locatari a consumului de

energie termicd gi alte servicii comunale;

intreprinderea mdsurilor profrlactice in rAndul debitorilor in vederea evitdrii

neachitdrilor sau achitdrilor insuficiente pentru energia termicd gi alte servicii

comunale;

intervenirea operativd in combaterea tendinlei de acumulare a datoriilor;

monitorizarea informafiei pe fiecare apaftament;

recuperarea datoriei debitoare;



gestionarilor fondului locativ cu debitorii in vedereasporirea eficacitdlii lucrului gestionarilor fondului loce

oblinerii unui nivel inalt de achitare pentru serviciile prestate.

1.4 Regulamentul poate fi aplicat de toli gestionarii fondului locativ, indiferent de

forma de proprietate, stabilind drepturile, obligaliunile gi responsabilitatea pentru

neexecutarea sau executarea necorespunzdtoare a prevederilor stipulate in prezentul

Regulament.

II. OBLIGATIILB GESTIONARULUI FONDULUI,LOCATIV

Gestionarul Fondului Locativ igi asumd urmdtoarele obiective:

2.1. SA intrelind sistemul intern de aprovizionare cu energie termicd, aPd potabilS, apd

caldd menajerd gi canalizare a blocului locativ conform normelor de

exploatare tehnici a fondului locativ, sd examineze cu regularitate

starea tehnicd a blocurilor locative gi, in baza rezultatelor examindrii,

sd efectueze la timp reparalia curenti necesard. Anual, in termenele stabilite, sd

pregdteascd utilajul ingineresc al blocurilor locative cdtre perioada de toamn6-iarnd; sd

asigure funclionarea neintreruptd a utilajului ingineresc al blocurilor locative; sd

lichideze operativ avariile gi scurgerile din sistemele interne de asigurare cu energie

termicd, apd potabild, apd caldi menajerd gi canalizare; sd informeze intreprinderile

de exploatare respective asupra avariilor gi scurgerilor din refelele interne.

2.2. Sd efectueze periodic inspectarea apartamentelor aflate in gestiune in vederea

depistdrii noilor locatari (proprietari, chiriagi, subchiriaqi) sau a locatarilor ce nu au cont

personal gi si deschidd cont personal nou in baza actului cadastral sau contractului de

privatizare, vdnzare-cumpdrare, donalie, mogtenire gi altele (inclusiv actualizarea

conturilor existente) cu informarea in scris a iM ,,Infocom".

2.3. in caz de vinzare, schimb etc. a apartamentului, sd cear6 achitarea integrald a

facturilor pentru serviciile consumate cu respectarea prevederilor din punctul2.2.

2.4. SA efectueze periodic activitdli pentru depistarea instal6rii radiatoarelor

suplimentare sau secliuni ale acestora, din care aauzd sunt provocate deranjamente in

incdlzirea apartamentelor conectate Ia aceeagi coloan6. in cazul depistdrii unor

asemenea incdlcdri, sd solicite in mod obligatoriu aducerea sistemului intern de

aprovizionare cu cdldurd gi apd caldd a apartamentului la starea anterioard din contul



proprietarului (chiriaqului), prin demontarea obiectelor suplimentare conectate in mod

abuziv, in termenul stabilit de gestionarul fondului locativ.

2.5. in cazul neconformarii gi neexecutdrii cerinlelor stipulate la pct. 2.3, gestionarul va

perfecta cererea de chemare in judecatd pentru neplata serviciilor comunale. in paralel

va examina posibilitatea intocmirii procesului verbal contravenlional cu expedierea

acestuia cdtre Comisia administrativd.

2.6. Sd efectueze cu regularitate controale tematice, iar cele bazate pe pretenliile gi

petiliile locatarilor despre lipsa sau insuficienla incdlzirii in timpul sezonului de

incdlzire sd fie efectuate in termen maxim de 24 de ore de la data sesizirii.

2.7. Sd ducd evidenla gi sd verifice lunar nivelul de achitare a consumului de energie

termic[ gi alte servicii comunale a proprietarilor de locuin{e, chiriagilor qi subchiriagilor.

2.8. Sd ceard achitarea serviciilor de termoficare prestate chiar dacd locatarul a absentat

temporar din locuin!6.

2.9. Sdprezinte furnizorului de energie termic6, apd gi canalizare pind la data de 5 a

lunii informalia cu privire la deconectdrile gi reconectdrile efectuate.

2.10. Pentru neachitarea sau achitarea incompletd a facturilor de cdtre consumatori, sd

aplice fald de debitori urmdtoarele mdsuri:

- s[ intocmeasci (dupd caz) gi sd verifice sistematic de comun cu furnizorul

indeplinirea obligafiunilor de garanlie gi a graficelor de egalonare, conform modelului

la Regulament (anexa nr.2);

- sd aclioneze de sine stdtdtor sau de comun cu fumizorul, in termenii prev[zufi de

prevederile art. 267 din Codul civil al Republicii Moldova debitorii in instanla de

judecatd (anexa nr. 5), in vederea incasdrii fo4ate a datoriei la serviciile comunale. in

cererea de chemare in judecatS vor fi incluse toate persoanele ce locuiesc in apaftament.

in condiliile art. 166-1 67, Cod de Procedurd Civild al RM.

a) copiile cererii de chemare in judecatd gi de pe inscrisuri, certificate in modul stabilit,

intr-un numdr egal cu numdrul de pirili gi de intervenienfi, dacd ei nu dispun de aceste

acte, plus un rind de copii pentru instanfd. Dacd inscrisurile sunt fdcute intr-o lirnba

strdin6, instanfa poate dispune prezentarea traducerii lor, in modul stabilit de lege;

b) chitanta taxei de stat;



c) documentele aare certificd circumstanlele pe care reclamantul iqi intemeiazd

pretenfiile gi copiile de pe aceste documente pentru pirili gi intervenienfi, dacd aceqtia

nu dispun de ele;

d) documentele care confirmd respectarea procedurii de solulionare prealabild a

litigiului, daci respectarea acestei proceduri este prevdzutd de lege sau de contractul

pdrlilor;

e) documentul ce legalizeaz[ imputernicirile reprezentantului.

- in cazul in care aclionarea debitorilor in instanla de judecatd se va efectua de comun

cu furnizorul, GFL va intreprinde urmdtoarele acliuni:

- sd prezinte furnizorului extrasele din conturile personale ale debitorilor (care sd

confind: numele, prenumele gi patronimicul; data, luna, anul nagterii; numdrul de

identificare de stat al persoanei (IDNP); obligator al proprietarului principal, precum gi

a celorlalli chiriaqi);

- s[ inainteze reclamalii (conform listei prezentate de furnizor) dupa modelul (anexa

nr. 1) la Regulament gi sd urmireascd daci pretenlia reclamati a fost executatd in

termenul acordat;

- in termen de 30 zrle lucrdtoare din data expirdrii termenului de achitare indicat in

reclamalie sd perfecteze gi sd depund cererea de chemare in judecatd in instanla de

judecatd de sine stStdtor sau prin intermediul furnizorului privind incasarea datoriei de

la debitori;

- va asigura prezenla reprezentantului sbu in instanlele de judecatd;

- dupd devenirea hotdrdrilor judecdtoregti definitive gi irevocabile, in termen de 5 zile

lucritoare, va ridica titlurile executorii qi le va depune la executare silitd cu prezentarea

copiilor acestora furnizorului. in cazul in care GFL solicitd furnizorului depr.rnerea la

executare a titlurilor executorii, GFL va prezenta in termenul indicat originalele

titlurilor executorii furnizorului cu imputernicirea juristului intreprinderii in condiliile

Legii (procurd);

- sd asigure de comun cu executorii judec[toregti gi/sau furnizorul (dupa caz) execr-ttarea

in termen restrdns a documentelor executorii:



- sd prezinte periodic Direcliei generale locativ-comunale gi amenajare 9i furnizorului

un raport amplu despre lucrul efectuat gi rezultatele oblinute conform cerinlelor

furnizorului;

III. DREPTURILE GESTIONARULUI FONDULUI LOCATIV

Gestionarul fondului locativ are urm6toarele drepturi:

3.1. Se solicite achitarea integrald gi in termen de citre consumatori a contravalorii

serviciilor prestate de furnizor;

3.2. SA solicite iM "Infocom" informalia completd privind datoriile consumatorilor gi

listele calculirii gi achitdrii pentru serviciile prestate;

3.3. Se solicite SA "Termocom" qi SA ,,Apd-canal Chiqindu" informalia cu privire la

debitori, in cazul in care calculele sunt efectuate de Centrul de calcul al furnizorilor;

3.4. De comun acord cu fumizorul sd inainteze debitorilor reclama{ii (somalii) pentru

neachitarea sau achitarea insuficientd a consumului de energie termicd gi alte servicii

comunale;

3.5. Sd solicite de la furnizor acoperirea cheltuielilor suportate ca rezultat aI

desfbgurdrii activitSlii in vederea indeplinirii sarcinilor prevdzute de prezentul

Regulament;

3.6. SA sesizeze agentul constatator sau sd intocmeascd procese-verbale

contravenlionale dupd competenfd, in vederea verificdrii qi prezentdrii cdtre Comisia

administrativd de pe l6ngd administralia publicd locald a pachetului de documente

pentru aplicarea sancfiunilor administrative in privinla consumatorilor pentru

neachitarea timp de 6 luni consecutive a serviciilor prestate gi altele;

3.7 . in coordonare cu furnizorul, sd incheie cu debitorii obligafiuni de garanlie, sd

intocmeascd grafice de egalonare a achit6rii datoriilor pentru serviciile prestate gi sa

asigure indeplinirea lor corespunzdtoare;

3.8. De comun cu furnizorul, sd actioneze debitorii in instanfa de judecatd in vederea

incasdrii forlate a datoriilor pentru serviciile prestate;

3.9. Se inainteze titlurile executorii spre executare;



3.10. Sd incaseze de la locatari pldlile facturate, inclusiv cu termen de achitare expirat,

numai in condilia inzestrdrii cu aparcte de casd cu memorie fiscald, cu informarea

furnizorului despre sumele incasate in termen rezonabil.

IV. DISPOZITIT FINALE $I TRANZITORII

4.1. Prezentul Regulament intrd in vigoare la data emiterii dispoziliei primarului

general al municipiului Chigindu;

4.2. Modificirile gi complet[rile prezentului Regulament se vor face numai in scris,

coordonate de cdtre pdrli;

4.3. Regulamentul dat poate fi completat prin acorduri dintre gestionari gi furnizori cu

stabilirea clauzelor reciproc avantajoase.



(Gestionarul Fondului Locativ)

(Numele, prenumele)

(adresa complet6)
mun. Chigindu

Data

RECLAMATIE
in sumi de

in baza contului personal deschis cdtre Gestionarul Fondului Locativ (in

continuare - GFL), Dvs. ali beneficiat prin intermediul acestuia de energie termicd

n_r

lei

Din cauza neachitdrii in
energia termic6, care la data de

termen a facturilor, Dvs. a{i acumulat datorii pentru

, constituie
Reiegind din cele expuse mai sus, in scopul executdrii in termen a

obligaliilor fal6 de S.A. ,,Termocom" in procedura falimentului solicitdm achitarea in

termen de 30 zile a datoriilor acumulate pentru energia termicd in cuantumul specificat

mai sus, in caz contrar existd riscul debrangdrii intregului bloc de la energia termicd,

rezervAndu-ne dreptul de a vd acliona in judecatd pentru recuperarea datoriilor
acumulate pentru energia termicd.

Totodatd, Vd informdm cd suplimentar datoriei existente Dvs. va trebui sd mai

achitali laxa de stat 3% din suma acfiunii, precum gi cheltuieli de executare,

concomitent fiind aplicat sechestru: pe apartament, pe bunuri materiale, carduri bancare,

automobile, interdiclii la perfectarea actelor personale, a buletinului de identitate 9i a
pagaportului, precum qi interdiclii la intrarea/ieqirea din lard etc.

livratd de S.A. ,,Termocom" in procedura falimentului.

GFL
L.$

lei.

semnatura

tel. de contact:



Sect.

Grafic de egalonare a datoriei

Eu,
IDNP domiciliat(i) ln mun. Chiginiu,

la data de
lei

str./bd.
am acumulat o datorie in sumi de

lEnergie termic5, apd caldd)

Recunosc integral datoria
urmitorului grafic:

Decembrie 20

acumulati gi solicit si o achit in trange, conform

Ianuarie 20
Februarie 20
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August

Consumatorul

20
20
20
20
20
20

Septembrie 20
Octombrie 20
Noiembrie 20

Datoriile curente le voi achita concomitent, conform facturilor recepfionate,
integral.

GFL
L.$.

)) 2014



EXTRAS
din contul personal nr.
cu privire la datoriile pentru serviciile locativ-comunale la data de

ale chiriagului (proprietarului)

Conducdtor Dl(dna)

L.$

Contabil

20r4

ap.

Serviciile locativ-comunale Suma datoriei
Chiria
Deservirea tehnicd a blocului locativ
Energia el ectricd (iluminarea scdrii, fu nclionarea
ascensorului)
Lift - deservirea tehnicd
Transportarea deseurilor
Radio
Antena TV
Servicii SA "Ap6-Canal Chisindu"
Servicii SA,,Termocom"
TOTAL



Bxtras din figa locuinfei nr.

din,, "
mun.

20

(numele, prenumele, patronimicul chiriagului principal (proprietarului)

Strada casa nr. bloc _ ap. _
etaj _

Dotare: deserv. blocului, incdlzire cenftalizatd, apd caldd, apd gi canalizare, energie

electrici (scard, lift), lift-deservire tehnicd, transportarea deqeuri, radio, antena TY, gaz

Spatiul locativ
Norma

m.p.

Spa!iul
suplimentar

_m.p.

Surplus de
spaliu

m.p

Nr. de camere, suprafa{a

Numdrul de

camere
Suprafala m.p.

Date des re locatari

Suprafata auxiliard
Nr. de camere, suprafata
In
total

Inclusiv
Bucdtdr
ia

Total suprafafd util6
m.p.

Pregedinte
Contabil

Numele, prenumele

L.$

Dl(dna)



5!:;)ee

(privind

l. Admiterea cererii spre examinare;

2. incasarea de la Piriti in folosul GFL nr.

Judeclto

Reclamant:

Pirit ({i):

CERERE DE CHEMARE iN JUDECATA
incasare a datoriei in suml de

5

Pf;OC

pe numele Pirililor S.A,,Termocom" in procedura

cu titlu de datorie suma de

lei)

in fapt, in bazacontului personal deschis la
falimentului a livrat enersia termicf,.

Piritii nu au achitat serviciile prestate, iar datoria formattr pentru perioada

constituie suma de lei pentru energia termic[, fapt ce se confirmd prin informafia despre calcularea
gi achitarea serviciilor locativ-comunale respective.

Astfel, conform art. 10, 17, l8 ale Hotaririi Guvemului nr. l9l din 19.02.2002, proprietarii, chiriaqii locuintelor
sunt obliga{i sd achite la timp serviciile locativ-comunale, inclusiv consumul de energie termicd.

Menfionam cl GFL nr. conform art.6l7 alin.2 lit.a) CC al RM este in drept sd inainteze cererea de

chemare injudecatd fdrd respectarea procedurii de solu{ionare prealabild a pricinii pe calea extrajudiciar6, insd, necdtind la

acest fapt, Pirifii sunt informa{i prin intermediul facturii lunare gi a reclamaliei (soma{iei) prin care li se pune in vedere

sf,-gi execute obligaliile, insd acegtia nu le-au executat pdnd la momentul actual.

in prezent, Gestionarul Fondului Locativ gi S.A ,,Termocom" in procedura falimentului se aflf, intr-o situa{ie

financiard precar[ creatd din cauza rdu-platnicilor, dintre care face parte gi Piritul.

in drept, ne intemeiem ac{iunea pe prevederile art.512,514, 530, 533,572,575 art.6l7 alin.2 lit.a) CC RM arr.

59, 60 CL art. 166, 167 ,248, l3 I (a1.4) CPC RM. Potrivit celor expuse mai sus:

SOLICITAM:

lei

3. Incasarea tuturor cheltuielilor de judecatd din contul Piritului.
4. incasarea taxei de stat de la Pirit in folosul GFL nr.

5. Lista calculSrii 9i achitarii.

6. Dovada achitArii taxei de stat.

Se anexeazd:
I. Copia cererii de chemare in judecatd Si actele pentru Pirit (li);
2. Copia reclamaliei;
3. Extras din contul personal;
4. Extras din tabelul nominal;
5. Calculul datoriei;
6. Lista calculdrii $i achitdrii;
T.. Copia conlractului intre G F L nr. 

-qi 

S..4.,, Termocom " in procedura falin entului ;
7. Extras din Camera Inregistrdrii de Stat;
8. Certifcat de inregistrare a GFL nr.

9. Dovada achitdrii taxei de stat.

exa nr. J

GFL nr. Dl (dna)


