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DISPOZITIE
nr. %3-d-

din

/,f pe*n&'abJp/g

Cu privire la operarea unor modificd.ri

in dispozi1ianr.732-d din

11

.10.2019

in scopul reglementdrii procesului de compensare a cheltuielilor suportate la efectuarea
pldlilor pentru resursele energetice ;i serviciile comunale calculate persoanelor defavorizate din
municipiul Chigindu in sezonul rece 2079-2020, in temeiul afi. 30 alin. (1), art.3l alin. (1) din
Legea Republicii Moldova nr.391-XY din 16.10.2003 ,,Privind finanlele publice locale", art. 15
alin' (l) 9i art. i6 alin. (1) din Legea nr. 136 dln 17.06.2016,,Privind statutul municipiului
Chiqitrlu", art. 29 eJin. ( 1 ) 9i art. 32 alin. ( 1) 9i art. 34 alin. ( 1) din Legea Republicii Moldova nr.
436-XVI din 28.12.2006,,Privind administralia publicd locald", dispoziliei nr. 315-dc din
09'10.2019,,Cu privire la suspendarea activitdlii din funclia de Primar General al municipiului
chiqindu", Primarul General interimar al municipiului chiqindu DISpUNE :
1. Se opereazdmodificdri in dispozilia nr.732-d din 11.10.2019,,Cuprivire lareceplionarea
actelor pentru acordarea compensaliilor pentru persoanele defavorizate din murnicipiul Chi;indu
Ia efectuarea pldlilor pentru resursele energetice qi serviciile comunale in sezonul rece 20192020", dupd cum urmeazd.;
1.1. Dupd punctul 1, se completeazd" cu un punct nou, cu urmdtorul continut:
,,2. Ceterea de confirmare privind solicitarea compensdrii cheltuielilor pentru resursele
energetice ;i serviciile comunale se depune:
1) la intreprinderili municipale de gestionare a fondul',ri locativ nr. 7-23,Ia gestionarii fondului
de locuinfe (asociaJiile de coproprietari in condominiu, asociafiile proprietarilor locui'felor
privatrzate, cooperativelor de construclii a locuinfelor gi blocurile iocative departameniale)
pentru cetdlenii care locuiesc in blocurile locative gestionate de cdtre acestea;
2) la preturile de sector pentru cetdlenii care locuiesc in sectorul particular;
3) la primdriile oragelor, satelor (comunelor) din componenJa municipiului Chigin6u - de cdtre
cetd{enii din teritoriile respective."
1.2' Pct'5 se completeaz6.Ia sfdr;it, cu sintagma: ..de cdtre Consiliul municipal ChiEin6r-r,'.
2. Punctele 2-7 devin, respectiv punctele 3-8.
3. Direcfia relalii publice gi buget civil va comunica prin intermediul mass-merJiei, in termen
de 3 zile, despre prevederile prezentei dispozdii.

4. controlul executdrii prevederilor prezentei dispozilii rni-l asum.
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