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DISPOZITIE
I

din n cffi**zu &1+

Cu privire la acordarea compensaliilor
persoanelor defavo rizate social din

municipiul Chigin6u in sezonul de

incdlzire20IT'2018

in scopul reglementarii modului de compensare a cheltuielilor suportate la

efectuarea pl-61ilor i."tn resursele energ rtice, a diferentei in urma majordrii tarifulyi

pentru transportarea degeurilor menajerJ sofide, precum 9i pentru plata volumului de

ap6 suplimintar calcuiat de cdtre persoanele defavoizate social din municipiul

Ciigindu in sezonul de incilzire 2017-2018, in temeiul art. 30 alin. (1)' art. 31

atin. 1t; din Legea Republicii Moldovaw.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanfele

publicelocale"lafi. li alin. (1) Si art. 16 alin. (1) dinLegeanr. 136 din 17.06.2016

"privind statutul municipiului Chigin6u", art. 29 alin. (1) Si art.32 alin. (1) 9i art. 34

alin. (1) din Legea Republicii Moldova ff. 436-XVI din 28.12.2006 "Privind

adminisiralia publica locale", Mandatului Judecdtoresc nr. I-t320117 din28.07.2017'

eliberat de'c6ire Judecdtoria Chigindu, sediul Buiucani, Primarul general interimar al

municipiului Chigindu DISPUNE:

l. Se accepti acordarea de compensa{ii persoanelor defavorizate social din

municipiul Chilinau pentru ptata resurselor energetice, a diferenfei in urma majoririi
tarifului pentru transportarea degeurilor menajere solide, precum 9i pentru plata

volumului de apd suplimentar calculat in sezonul de incdlzire 2017-2018, al c6ror

venit global rn.diu lunar in anul calen$aristic precedent nu a depdgit suma de 3000 lei

per persoanS.

2. Persoanele care au beneficiat de despigubirile respective in perioada rece

2016-2017 vor depune cereri de confirmare privind solicitarea compensdrii

cheltuielilor pentru resursele energetice, a diferenfei in urrna majordrii tarifului pentru

transportarea degeurilor menajere solide, precum gi pentru plata volumului de apd

suplimentar calculat, prin care vor confirma c6 venitul lunar global este mai mic de

3000 lei peipersoan6 gi componenfa familiei a rdmas fErE modific6ri.

3. Se acceptd forma cererii de confirmare privind acordarea de compensatii

pentru plata resurselor energetice, a diferenlei in urma majordrii tarifului pentru

transportarea degeurilor menajere solide, precum gi pentru plata volumului de apd

suplimentar calculat in sezonul de incdlzire 2017-2018, contbrm modelului anexat.

4. Persoanele care nu au beneficiat de compensafii pentru plata resurselor

energetice, a diferentei in urma majordrii tarifului pentru transportarea deqeurilor

menajere solide, precum gi pentru plata volumului de apd suplimentar calculat in



perioada rece 2016-2017,vor inainta cererea-tip (cu anexarea actelor necesare) pentru

a beneficia de aceste compensalii in perioada de incdlzire 2017-2018, in conformitate

cu Regulamentul privind mecanismul de acordare a compensaliilor persoanelor

defavoiizate din municipiul Chigindu, in vederea efectudrii pldlilor pentru resursele

energetice, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chigindu nr. 8121 din

10.10.2013, cu modificdrile ulterior operate.

5. Actele pentru acordarea compensaliei la plataresurselor energetice, a diferenlei

in urma majordrii tarifului pentru transportarea degeurilor menajere solide, precum 9i

pentru platavolumului de apd suplimentar calculat in sezonul de incdlzire 2017-2018

vor fi receplionate de cdtre organele abilitate, incepdnd cu data de 15 octombrie 2017.

6. Direclia relalii publice (dl Vadim Brinzaniuc) va aduce la cunogtinla

locuitorilor municipiului Chiginiu prevederile prezentei dispozilii, prin intermediul

mass-media.

7. Controlul executdrii prevederilor prezentei dispozilii mi-l asum.
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Anexd la dispozilia
ui general interimar

I \municipiului Chiqiniu
zi.i t -.din +e,40.2017

CERERE DE CONFIRMARE

privind acor dar ea c omp ens ali il or p er s o ane I or defav onzate
social din municipiul Chigindu in sezonul deincdlzire20IT-20I8

Subsemnafil/a, , cu domiciliul in municipiul
Chiqindu,
achitarea

beneficiar/d de compensa{ii pentru

in sezonul de incSlzire 2016-2017, in conformitate cu decizia Consiliului municipal
Chiqindu nr.8l2l din 10.10.2013 (cu modificdrile operate prin deciziile Consiliului
municipal Chiqindu nr. Il7 din 30.01 .2014, nr. 2148 din 04.03.2014, ff. 414 din
13.05.2014 9i nr. 9/18 din 13.L0.20I4, ffi. 6112 din 15.12.2016), solicit acordarea de

compensalii in vederea achitdrii resurselor energetice, a diferenlei in urma majordrii
tarifului pentru transportarea degeurilor menajere solide, precum gi pentru plata
volumului de apd suplimentar calculat pentru sezonul deincdlzire 2017-2018.

Declar pe propria rispundere c5, in prezent, componenfa familiei mele ardmas lard
schimbdri gi venitul mediu lunar global per persoand nu depdgegte suma de 3000 lei.

Data
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str.
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