
№
d/o DENUMIREA SERVICIILOR

Termen de executare, zile 
lucrătoare

1 3 5 10 15

Preţ, lei, inclusiv TVA 20%

1 Certificat de componenţă a familiei 25
2 Certificat de la locul de trai 25
3 Certificat pentru indemnizaţia de înmormîntare 18

4 Confirmarea semnăturilor pentru actul de 
înmormîntare 30

5 Certificat de înscriere şi radiere 72 36
6 Radierea din cartea de imobil 50 25
7 Certificat de neamplasare în cîmpul muncii 36 18

8
Confirmarea semnăturilor pentru actul de 
neamplasare în cîmpul muncii 50 25

9 Certificat de concubinai 60 30

10 Confirmarea semnăturilor pentru actul de 
concubinaj 60 30

11 Certificat pentru preluarea moştenirii 60 30

12 Confirmarea semnăturilor pentru actul de preluare a 
moştenirii 60 30

13 Confirmarea semnăturilor pentru actul de lipsă de 
trai pe adresa dată 80 60 40

14 Copia fişei de înscriere 60 30
15 Copia fişei de evidenţă a apartamentelor 50 25
16 Caracteristica de la locul de trai 60 30

17 Eliberarea copiei contului personal şi a extrasului din 
contul personal 50 25

18
Certificat cu privire la datoriile pentru serviciile 
comunale 20

19 Cartea de imobilă 10
20 întocmirea unei copii de plan pentru o încăpere 200 150 100

21 Certificat cu privire la valoarea de bilanţ a 
încăperilor locuibile şi nelocuibile 25

22 întocmirea copiei planului unei încăperi nelocuibile 300 200 150

23 întocmirea caracteristicii tehnice a unei încăperi 
locuibile sau nelocuibile 350 300 250 200 150

24 întocmirea certificatului - paşaport a unei încăperi 
nelocuibile dată în locaţiune 300 200 150

25 întocmirea actului cu privire la condiţiile de trai 300 200 150

26
întocmirea actului cu privire la inundarea 
apartamentului

300 150

27
Coordonarea proiectelor de replanificare a 
încăperilor locuibile şi nelocuibile 300 250 200 150



28 Coordonarea proiectelor pentru construcţii pe 
teritoriile din interiorul cartierelor 300 250 200 150

29 Coordonarea proiectelor la instalarea utilajului pe 
gaze naturale şi electrice de încălzire a apei 300 250 200 150

30
Coordonarea proiectelor de alimentare cu energie 
electrică a încăperilor nelocuibile 300 250 200 150

31
Coordonarea proiectelor pentu conectarea la 
sistemele de alimentare cu apă potabilă şi evacuarea 
apei uzate

300 250 200 150

32 Permis pentru instalarea pe acoperişurile blocurilor 
locative antenelor de televiziune „Sputnic” 300 250 200 150

33
Coordonarea proiectelor la instalarea încălzirii 
autonome 300 250 200 150

34
întocmirea certificatului cu privire la numărul de 
apartamente neprivatizate din blocul locativ 
(numărul şi suprafaţa)

100 80 70 60 50

35 Ctetificat cu privire la datoriile la plata din locaţiune 175 150 125 100

36
Coordonare lucrări de izolare termică a pereţilor 
interni şi externi

160

37
Coordonare lucrări pentru instalarea unui 
conditioner 160

38
Pregătirea documentelor pentru înregistrarea, 
reînregistrarea orderilor pentru locuinţe, şi emiterea 
lor

324

39
Emiterea dublicatelor (copii) a ordelor pentru 
locuinţe

162

40
Primirea, verificarea şi pregătirea documentelor 
privind schimbul locuinţei, pentru examenare la 
comisiile locative şi emiterea orderilor

162

41 Pregătirea documentelor privind transferul 
încăperilor din nelocative în locative 216

42
înregistrarea contractelor de vînzarea cumpărare, 
primire-predare a apartamentelor (blocurilor 
locative) în proprietate privată

37

43
Emiterea certificatului privind participarea 
(neparticaprea) la privatizarea locuinţei

20

N o tă : Se eliberează fără plată diverse certificate, copii, exstrase, caracteristice la solicitarea 
organelor interne, m ilitare, adm inistrative, de asigurare socială, şi autorităţilor publice locale.


