
                                                                                             Anexa nr. 3 

la Regulamentul  pivind compensarea 

cheltuielilor pentru  serviciile comunale 

şi resursele energetice persoanelor 

defavorizate din municipiul Chişinău  

 

CERERE-TIP 

Nr. _________  data depunerii cererii _______________________________________________                                                      

Telefonul de contact al solicitantului(ei) _____________________________________________ 

Subsemnatul(a)___________________________________, domiciliat(ă) în municipiul Chişinău, 

str./bd._____________________________, rog să mi se acorde compensarea cheltuielilor pentru 

serviciile comunale  și resursele energetice în sezonul  rece 2020-2021:  

□ Energie 

termică 

□ Gaze 

naturale 

□ Energie 

electrică 

□ Lemne și 

cărbune 

□ Alim. cu 

apă și 

canalizare 

□ Difer. tarif. 

p/u transport. 

deșeur. menaj.  

 

Declar pe propria răspundere că venitul global mediu al familiei constituie _________________ lei. 

DATELE PERSONALE 

□ Proprietar 

□ Chiriaș/subchiriaș 

Numele  

Prenumele   

Anul, luna, ziua naşterii  

Codul personal (IDNP)  

Starea civilă □ Căsătorit(ă)  

□ Celibatar(ă) 

□ Divorţat(ă)  

□ Văduv(ă) 

Statutul social □ Angajat(ă) în câmpul muncii  

□ Neangajat(ă) 

□ Șomer 

□ Satisfac serviciul militar  

□ Student(ă) 

□ Pensionar(ă) 

□ Pensionar(ă) solitar(ă) 

 

DATELE DESPRE MEMBRII FAMILIEI 

Numele, prenumele Relații de rudenie 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



DATELE DESPRE LOCUINȚÂ 

□ Apartament 

□ Casă individuală 

Adresa 
Municipiul 

Chişinău 

Unitatea administrativ - teritorială 

din componenţa municipiului 

Strada    

Casa /blocul   

Apartamentul   

Nr. cadastral al 

locuinței 

  

Suprafața   

 

DATELE PRIVIND VENITURILE MEMBRILOR FAMILIEI 

Nr. Numele/prenumele IDNP 

Suma 

veniturile 

pentru 

12 luni 

precedente, 

lei 

Mărimea 

pensiei, 

pentru 

12 luni 

precedente, 

lei 

Alte venituri 

pentru 

12 luni 

precedente, 

lei 

 

1      

2      

3      

4       

5      

6      

7      

8      

 

LA CERERE SE ANEXEAZĂ: 

□ buletinul de identitate (în copie);  

□ adeverinţa de naştere a copilului (în copie); 

□ certificatul despre starea civilă (în copie); 

□ certificatul privind persoanele înregistrate în locuință, eliberat de către Agenția Servicii Publice; 

□ actul care confirmă dreptul de proprietate sau locațiune asupra imobilului; 

□ certificatul de şomer pentru 12 luni precedente de la data depunerii cererii, eliberat de către 

Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui 

loc de muncă; 

□ facturile despre plata serviciilor comunale şi resurselor energetice pentru ultima lună până la 

depunerii cererii (în copie); 

□ avizul de şedere (tradus) pentru ultimele 12 luni precedente de la data depunerii cererii pentru 

persoanele înscrise în locuință, eliberat de organele abilitate competente. 

 

Semnătura solicitantului   _______________________ 

 

PERSOANA RESPONSABILĂ DESEMNATĂ DE ORGANUL ABILITAT: 

  Numele, prenumele ____________________ 

  Numărul de contact ____________________ 

  Numărul cererii _______________________ 

  Data primirii cererii ____________________  

  Semnătura    __________________________                                                                            L.Ş.                                                                                                                    


