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D E C I Z I A nr. 9.13 

 “Cu privire la aprobarea tarifelor  

pentru serviciul de evacuare a deșeurilor  

persoanelor juridice” 

 

 În conformitate cu art. 14, al. (2) lit. h), q) din Legea RM Nr.436-XVI din 26.12.2006 

«Privind administrația publică locală», art.4 al. (1) lit.b) din Legea RM nr. 435-XVI din 28.12.2006 

«Privind descentralizarea administrativă»; art.3 lit. d) al.(1) al.(5), art.6 lit. h) al.(2), art.14, 15 din 

Legea RM nr.1402-XV din 24.10.2002 «Privind serviciile publice de gospodărie comunală»; 

Legea RM nr.209 din 29.07.2016 «Privind deșeurile» și HG RM nr.191 din 19.02.2002 cu privire 

la aprobarea «Regulamentul cu privire la modul de prestare și achitare a serviciilor locative, 

comunale și necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor și condițiile 

deconectării/reconectării acestora de la sistemele de înncălzire și alimentare cu apă», 

  

Consiliul orășenesc Leova a DECIS: 

 

            1. Se aprobă și intră în vigoare din 1 ianuarie 2021 tarifele anuale pentru serviciile de    

evacuare a deșeurilor persoanelor juridice (întreprinderilor) din raza orașului Leova, în  

conformitate cu spațiul comercial și genul de activitate, conform Anexei nr.1; 

           2. Se stabileste tariful adițional pentru persoanele juridice la colectarea, transportarea şi  

depozitarea deşeurilor menajere şi stradale din oraşul Leova, 100 lei per m3  

colectat suplimentar, în afara tarifului anual stabilit; 

           3. Se aprobă tariful pentru depozitarea deşeurilor la rampa orășenească Leova, de 50 lei per 

m3;  

          4. Se împuterniceşte managerul-şef al Întreprinderii Municipale ”SALUBR- Leova”,  

să încheie contractele de prestare a serviciilor de colectare, transportare şi depozitare a deşeurilor 

menajere şi stradale din oraşul Leova cu toate categoriile de beneficiari; 

          5. Se interzice perceperea plăților fără întocmirea contractului de prestări servicii între Î.M. 

Salubr-Leova și beneficiar; 

          6. Se abrogă integral Decizia Consiliului Orășenesc Leova, nr 3.8 din 24.05.2019, „Cu    

privire la aprobarea tarifelor la colectare, transportare şi depozitare a deşeurilor menajere,  

stradale  şi industriale în or. Leova”. 

 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI   

 Contrasemnat 

SECRETAR AL CONSILIULUI               G.Scedrova 

 

 



 

Anexa nr.1 

la decizia Consiliului orasenesc Leova 

nr.9.13 din 09.12.2020  

 

Tariful pentru unitațile comerciale si/sau prestări servicii 

 

 1.Taxa pentru serviciul de evacuare a deșeurilor persoanelor juridice 

 

                                      Cota anuală de achitare a tarifului pentru: 

 O unitate comerciala cu profil alimentar: 

Suprafața unității     Tarif anual(Lei) 

Până la – 25 m2(inclusiv)                         1060; 

Mai mult de 25m2 – 40m2(inclusiv)  1140; 

Mai mult de 40m2 – 80m2(inclusiv)  1580; 

Mai mult de 80m2 – 150m2(inclusiv)           1660; 

Mai mult de 150m2     2000; 

 

 O unitate comerciala cu profil mixt (alimentar, nealimentar) 

Suprafata unității          Tarif anual(Lei) 

 Până la – 25 m2(inclusiv)               1060; 

 Mai mult de 25m2 – 40m2(inclusiv)     1140; 

 Mai mult de 40m2 – 80m2(inclusiv)    1580; 

 Mai mult de 80m2 – 150m2(inclusiv)  1660; 

 Mai mult de 150m2-500m2(inclusiv)            2000; 

 Mai mult de 500m2-600m2(inclusiv)  6000; 

 Mai mult de 600m2                                      10000; 

 

 O unitate comerciala cu profil nealimentar: 

Suprafata unității           Tarif anual(Lei) 

Până la – 60 m2(inclusiv)              1060; 

Mai mult de 60m2 – 100m2(inclusiv) 1320; 

Mai mult de 100m2 – 250m2(inclusiv) 1460; 

Mai mult de 250m2 – 450m2(inclusiv) 2000; 

Mai mult de 450m2 – 650m2(inclusive) 2600; 

Mai mult de 650m2         3200; 

 

 Unitatile de alimentația publica (anual) 

Suprafata unității                      Tarif anual(Lei) 

- Restaurant              2000; 

- Cafenea              1420; 

- Bar               1420; 

- Bar-cafenea              1420; 

- Disco-bar              1420; 

- Pizzeria              1420; 

- Bufet                          1000; 

- Cantina     940; 

- Sala de festivitati             1000; 

 

 



 

 Magazine-depozite comerciale: 

Suprafața unității        Tarif anual(Lei) 

Până la – 50m2(inclusiv)               2000; 

Mai mult de 50m2 – 100m2(inclusiv)   2200; 

Mai mult de 100m2 – 400m2(inclusiv)          2400; 

Mai mult de 400m2 – 700m2(inclusiv)    2800; 

Mai mult de 700m2      3200; 

 

 Terase pe perioada timpului cald: 

Suprafața unității        Tarif anual(Lei) 

Până la – 15m2(inclusiv)              1400; 

Mai mult de 15m2     2000; 

 

 Vinzari la tarabe, frigidere, cisterne, ștanduri, automate comerciale: 

Suprafața unitatii        Tarif anual(Lei) 

                                                                  300 lei/an; 

 Intretinerea si reparatia autovehiculelor: 

Suprafața unității        Tarif anual(Lei) 

Până la – 30m2(inclusiv)             1200; 

Mai mult de 30m2     1600; 

 Spălătorii auto: 

Suprafața unității        Tarif anual(Lei) 

                                                                                          200 lei/an; 

 Sala de trenajoare, fitnes: 

Suprafața unității        Tarif anual(Lei) 

                                                                   600 lei/an; 

 Stații PECO: 

Suprafața unității        Tarif anual(Lei) 

                                                                  4000 lei/an; 

 Comert ambulant vremelnic, de durata scurta: 

Suprafața unității        Tarif anual(Lei) 

                                                                                          10 lei/zi; 

 Frizerii, prestări servicii cosmetologice: 

Suprafața unității        Tarif anual(Lei) 

Până la – 20m2(inclusiv)                400; 

Mai mult de 20m2 – 40m2(inclusiv)      1000; 

Mai mult de 40m2              1200; 

 

 Ateliere de reparație si confecționare a imbrăcămintei si incaltămintei, 

croșetare: 

Suprafața unității        Tarif anual(Lei) 

Până la – 10m2(inclusiv)                240; 

Mai mult de 10m2 – 20m2(inclusiv)    320; 

Mai mult de 20m2                 400; 

 

 Producerea si comercializarea materialelor, echipamentelor si altor mărfuri 

utilizate in construcții, fabricarea si comercializarea mobilierului: 

Suprafața unității        Tarif anual(Lei) 

Până la – 50m2(inclusiv)   906; 



Mai mult de 50m2             1500; 

 

 Farmacii: 

Suprafața unității        Tarif anual(Lei) 

Până la – 90m2(inclusiv)            1900; 

Mai mult de 90m2             3600; 

Farmacii veterinare             4500; 

 

 Cabinete stomatologice: 

Suprafața unității        Tarif anual(Lei) 

Până la – 10m2(inclusiv)    800; 

Mai mult de 10m2             1200; 

 

 Unitati comerciale-telefonie mobila: 

Suprafața unității        Tarif anual(Lei) 

 

Până la – 20m2(inclusiv)   1400; 

Mai mult de 20m2    2600; 

 

 Pentru unități de vînzarea biletelor de calatorii: 

Suprafața unității        Tarif anual(Lei) 

                                                                                         600 lei/an; 

 

 Pentru servicii Xerox, foto: 

Suprafața unității        Tarif anual(Lei) 

Până la – 10m2(inclusiv)             240; 

Mai mult de 10m2              300; 

 

 Alte servicii: 

Suprafața unității        Tarif anual(Lei) 

Până la – 30m2(inclusiv)              320; 

Mai mult de 30m2 – 70m2(inclusiv)   420; 

Mai mult de 70m2 – 100m2(inclusiv)         1020; 

Mai mult de 100m2             1460; 

 

 Chioscuri pentru comercializarea articolelor din tutun: 

Suprafața unității        Tarif anual(Lei) 

Până la – 5m2(inclusiv)    3000; 

Mai mult de 5m2               3400; 

 Alte chioscuri si gherete: 

Suprafața unității        Tarif anual(Lei) 

Până la – 5m2(inclusiv)   300; 

Mai mult de 5m2 – 10m2(inclusiv)  360; 

Mai mult de 10m2 – 20m2(inclusiv)  420; 

 Alte tipuri de întreprinderi, organizații și instituții publice: 

 – 100 lei/m3 

 

 

SECRETAR AL CONSILIULUI   G.SCEDROVA 

ORAȘENESC LEOVA 


