CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU
DECIZIE
Nr. 6/1

din 14 aprilie 2008

Cu privire la aprobarea tarifului pentru
energia
termică
livrată
de
S.A.
"Termocom"
Având în vedere nota informativă a comisiei Consiliului municipal Chişinău.
constituită prin decizia Consiliului municipal Chişinău DT. 10/1 , din 04.12.2007,
pentru examinarea materialelor prezenta te de S.A. "Termocom" referitoare la
tariful pentru energia termică livrată consumatorilor finali, în temeiul alt. 14 (5)
din Legea DT. 1402 din 24.10.2002 "Privind serviciile publice de gospodărie
comuna1ă", alt. 14 (2) lit. q) şi alt. 19 (4) din Legea DT. 436-XVI din 28.12.2006
"Privind administraţia publică locală", Consiliul municipal Chişinău DECIDE:
1. Se ia act de nota informativă a comisiei sus-menţionate pnvind
examinarea materialelor prezenta te de S.A. "Termocom" referitoare la tariful
pentru energia termică livrată consumatorilor finali.
2. Se aprobă, de la 04.12.2007, tariful pentru energia termică livrată
populaţiei în mărime de 456 lei pentru 1 Gcal.
3. Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare (dl Dionisie
Boaghie) va efectua recalcularea diferenţei de tarif pentru energia termică
livrată populaţiei de la 04.12.2007 până la data adoptării prezentei decizii,
reieşind din tariful aprobat în pct. 2 în sumă de 456 lei şi tariful pentru
populaţie în mărime de 233 lei, stabilit prin decizia DT. 10/1 din 04.12.2007.
4. Se aprobă pierderile normative de căldură în reţelele termice în
volum de 353,8 mii Gcal, inclusiv pierderile de căldură cu scurgerile de apă
caldă pentru necesităţi menajere.
5. Se aprobă, de la data adoptării prezentei decizii, tariful pentru lGcal
de energie termică livrată de S.A. "Termocom" până la punctul de evidenţă,
pentru toate categoriile de consumatori, după cum urmează:
a)
agent termic sub formă de apă - 536 lei;
b)
agent termic sub formă de aburi - 611,04 lei.
6. Se acceptă ca bază Regulamentul cu privire la acordarea ajutoarelor
sociale populaţiei din municipiul Chişinău şi se pune în sarcina Direcţiei
generale locativ-comunale şi amenajare (dl Dionisie Boaghie),

Direcţiei generale asistenţă socială (dna Eugenia Ceban), Î.M. ,,Infocom" (dl Ion
Mărgineanu) şi Direcţiei economie, reforme şi relaţii patrimoniale (dna Aurelia Ponnnbescu),
în conlucrare cu subdiviziunile de resort ale Consiliului municipal Chişinău, să prezinte spre
examinare Consiliului municipal Chişinău, până la 15.05.2008, proiectul de decizie privind
aprobarea regulamentului în cauză.
1. Se stabileşte că populaţia (locatarii blocurilor şi caselor particulare racordate la
reţelele termice ale S.A. "Termocom") va achita energia termică consumată pentru încălzire
şi apă caldă la tariful de 300 lei/Gcal, conform prevederilor Regulamentului privind modul
de acordare a ajutorului social populaţiei la plata unor servicii comunale.
8. Se pune în sarcina Î.M. ,,Infocom" şi Direcţiei generale locativcomunale şi
amenajare, în comun cu S.A. "Termocom", să prezinte lunar Direcţiei generale finanţe
calculele privind achitarea diferenţei de tarif conform prevederilor regulamentului sus-numit.
9. Direcţia generală finanţe (dna Maria Cărăuş) va asigur. finanţarea cheltuielilor
pentru executarea prevederilor prezentei decizii prin intermediul Direcţiei generale locativcomunale şi amenajare ( dl Dionisie Boaghie), din contul alocaţiilor aprobate şi rectificate în
bugetul municipal Chişinău pe anul 2008.
10. Primăria municipiului Chişinău:
10.1. Va adresa Guvernului Republicii Moldova o solicitare privind alocarea de
mijloace fmanciare pentru susţinerea populaţiei din municipiu la achitarea energiei termice
consumate.
10.2. Va înainta Guvernului Republicii Moldova propuneri ca la calcularea
compensaţiilor nominative pentru unele categorii de populaţie, conform prevederilor
Hotărârii de Guvern nr. 161 din 31.01.2000, să se ţină cont de mărimea tarifului aprobat la
energia termică pentru sezonul rece 2008-2009.
10.3. Va solicita acordul
Consiliului creditorilor
privind
efectuarea auditului extern tehnic şi economico-financiar al activităţii S.A. "Termocom".
11. La data adoptării prezentei decizii, se abrogă deciziile Consiliului municipal
Chişinău nr. 10/1 din 04.12.2001 şi nr. 64/2 din 25.01.2007.
12. Direcţia relaţii cu publicul va informa opinia publică despre prevederile
prezentei decizii, prin intermediul mass-media
13. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina viceprimarilor dnii
Mihai Furtună, Vlad Coteţ şi Igor Lupulciuc.
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