
ANUNȚ 

privind consultarea publică privind majorarea tarifului la serviciul de transportare a apelor uzate 

din fântânele de acumulare efectuate la comandă în com. Ciorescu 

 ÎM RCL CIORESCU inițiază,  începând cu data de 25 noiembrie 2022, consultarea publică 

a proiectului privind majorarea tarifului la serviciul auxiliar de transportare a apelor uzate din 

fântânele de acumulare efectuate la comandă în com. Ciorescu. 

Scopul proiectului este ajustarea tarifului la serviciul auxiliar de transportare a apelor uzate 

din fântânele de acumulare efectuate la comandă în com. Ciorescu, la cheltuielile suportate de 

întreprindere pentru prestarea acestui serviciu în scopul menținerii ordinii sanitare pe teritoriul com. 

Ciorescu. 

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului este impusă de creșterea sistematică a 

cheltuielilor pentru serviciul auxiliar de transportare a apelor uzate din fântânele de acumulare 

efectuate la comandă în com. Ciorescu, în rezultatul majorării prețurilor la materiale, combustibil, 

servicii, creșterea anuală a salariului minim pe economie și altele.  

Prevederile de bază ale proiectului sunt majorarea tarifului la serviciul auxiliar de 

transportare a apelor uzate din fântânele de acumulare efectuate la comandă în com. Ciorescu pentru 

ajustarea  cheltuielilor la venituri. 

Beneficiarii proiectului sunt locatarii com. Ciorescu și agenții economici care activează pe 

teritoriul comunei. 

Rezultatele scontate ca urmare a majorării tarifului pentru prestarea serviciului auxiliar de 

transportare  a apelor uzate din fântânele de acumulare efectuate la comandă în com. Ciorescu, 

presupun corespunderea lor cheltuielilor suportate de întreprindere pentru prestarea acestui serviciu.  

Impactul estimat al proiectului este menținerea bunei funcționări a întreprinderii. 

Îmbunătățirea modului de funcționare a acestui serviciu și creșterea calității serviciului prestat. 

Tariful nou v-a fi folosit la calcul începând cu 01 ianuarie 2023. 

Recomandările pe marginea proiectului supus consultării publice pot fi expediate până la 

data de 09 decembrie 2022 la adresa ÎM RCL Ciorescu, str. Moldova nr. 6, la poșta electronică: 

rclciorescu@gmail.com, sau la nr. de telefon 022-45-63-04. Informația privind calculul tarifului la 

serviciului de transportare a deșeurilor menajere solide în com. Ciorescu vor fi disponibile pe pagina 

web www.ciorescu.md al Primăriei com. Ciorescu. 
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Tarifele 

pentru serviciile prestate de către Î.M. ”RCL Ciorescu” 

în teritoriul comunei Ciorescu 
 

Nr. 

d/o

rd 

Denumirea indicilor  

 

Perioada 

Tariful spre aprobare (lei) 

Populaţia 
Agenţi 

economici 

Tarife modificate  

1 

Servicii acordate cu transportul 

GAZ-52-SAZ -53 (asinizare)  

 La 1 rută ( 3,5 m
3)

 

În comuna Ciorescu 300,00 350,00 

P/u fiecare 30 min peste 1 oră 50,00 100,00 

Înafara razei comuna Ciorescu 500,00 600,00 

 

 

 

 

 

 

 


