
REPUBLICA MOLDOVA 
RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIA nr.6/2
din 29 septembrie 2021

Cu privire la aprobarea plăţii lunare pentru servicii 

de salubrizare şi abrogarea unei Decizii a Consiliului

orăşenesc Căuseni
? ?

Având în vedere:

Demersurile ÎM „Salubrizare Şi Amenajare Căuseni,, cu nr. de înregistrare 

02/1-23-438 din 14.05.20 si 02/1-23-125 din 03.02.21,
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în temeiul art.21, 23 (1), (2), lit. h), 25, 27-30, 32, 34, 41-50, 52-54 al Legii 

cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017,

In temeiul art. 12 al Codului administrativ;

în temeiul art. 3, 5(1), 7, 10, 14(1), (2) lit.q); 19 (3), (4), 25 (5) din Legea 

privind administraţia publică locală nr. 436 -  XVI din 28.12.2006, Consiliul 

orăşenesc Căuseni, DECIDE:
3 3 '

1. Se aprobă plata lunară pentru serviciile de salubrizare:

a. Plata lunară a serviciilor de salubrizare pentru abonaţii din apartamente în 

mărime de 15,00 lei, pentru o persoană.

b. Plata lunară a serviciilor de salubrizare pentru abonaţii din gospodării 

particulare în mărime de 30,00 lei, pentru o gospodărie.

2. Servicii de salubrizare pentru agenţii economici în 

inclusiv TVA.



3. Se abrogă Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.6/5 din 15.12.2020 „ 

Cu privire la aprobarea plăţii lunare pentru serviciile de salubrizare şi 

abrogarea unei Decizii a Consiliului orăşenesc Căuşeni.

4. Prezenta Decizie va întră în vigoare începînd cu data de 01 a lunii imediat 

următoare după data publicării în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova.

5. Prezenta Decizie se comunică:

- Î.M. „Salubrizare şi Amenajare Căuşeni,,;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat al Republicii Moldova şi se 

aduce la cunoştinţă publică prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei 

oraşului Căuşeni şi includerii în Registrul de stat a actelor locale.
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