
 

 

 

CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU 

 

 
  

D E C I Z I E  

nr. _______________       din ___________________ 

 

 
 

Despre operarea de modificări în  

decizia Consiliului Municipal Chișinău 

 nr. 15/6 din 22.12.2017 „Cu privire la  

aprobarea Regulamentului privind  

compensarea cheltuielilor pentru 

persoanele defavorizate din municipiul  

Chişinău la efectuarea plăţilor pentru  

serviciile comunale şi resursele energetice” 

 

 În scopul reglementării și al eficientizării modului de acordare a compensațiilor 

pentru serviciile comunale și resursele energetice persoanelor defavorizate din municipiul 

Chişinău, în temeiul art. 8 din Legea Republicii Moldova nr. 397/2003 ,,Privind finanţele 

publice locale”, art. 14 (3) şi art. 19 (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436/2006 

,,Privind administraţia publică locală”, art. 6 din Legea nr. 136/2016 „Privind statutul 

municipiului Chișinău”, Consiliul Municipal Chişinău DECIDE: 

1. Se modifică Regulamentul privind compensarea cheltuielilor pentru persoanele 

defavorizate din municipiul Chişinău la efectuarea plăţilor pentru serviciile comunale şi 

resursele energetice, aprobat prin decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 15/6           

din 22.12.2007 (cu modificări), care se expune în redacție nouă, conform anexei parte 

integrantă a prezentei decizii. 

2. Se stabilește că persoanele defavorizate din municipiul Chișinău, care au beneficiat 

de compensarea cheltuielilor pentru  serviciile comunale şi resursele energetice în sezonul 

rece precedent (2019-2020), vor beneficia de aceste compensații în sezonul rece curent 

(2020-2021), fără depunerea cererii, cu condiția corespunderii criteriilor stabilite în 

prezenta decizie. 

3. Se stabilește că persoanele defavorizate din municipiul Chișinău, care în perioada 

rece 2019-2020 nu au beneficiat de compensarea cheltuielilor pentru serviciile comunale 

și resursele energetice și cele la care au beneficiat anterior, dar la care au survenit 

schimbări familiale, vor beneficia de compensarea cheltuielilor în perioada rece 2020-

2021, în baza cererii-tip înaintate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind 

compensarea cheltuielilor pentru serviciile comunale şi resursele energetice persoanelor 

defavorizate din municipiul Chişinău. 

4. Se stabileşte, ca excepție, că pot beneficia de compensarea cheltuielilor pentru 

serviciile comunale și resursele energetice familiile tinere din municipiul Chișinău, al 



căror venit global mediu lunar pentru 12 luni precedente de la data depunerii cererii nu va 

depăși suma de 5000 (cinci mii) lei per persoană. 

5. Se împuternicește Direcția generală locativ-comunală și amenajare cu dreptul de a 

încheia contracte cu intermediarii pentru efectuarea decontărilor. 

6. Î.M. „Infocom” va elabora și va pune în circulație, până la data de 31 martie 2021, 

factura unică  pentru achitarea serviciilor comunale. 

7. Direcţia relaţii publice și buget civil va comunica, prin intermediul mass-media, 

prevederile prezentei decizii. 

8.  Primarul General al municipiului Chişinău va asigura controlul îndeplinirii 

prevederilor prezentei decizii. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

   

SECRETAR INTERIMAR AL  

CONSILIULUI MUNICIPAL                 Adrian  TALMACI 


