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Cu privire la acordarea de .o-p.rrrufii
pentru plata resurs elor energetice p ersoanelor
defavaizate social din municipiul Chiginf,u in
s ezonul de incdlzire 20 | 6-2017

in scopul reglementdrii modului de compensare a cheltuielilor suportate la
efectuarea p16!ilor pentru resursele energetice de cdtre persoanele defavorizate social din
municipiul Chiqinlu in sezonul de incdlzire 2016-2017, in temeiuL art. 8 din Legea
Republicii Moldova w. 397-XV din I6.t0.2003 "Privind finanlele publice locale", art.29
(1) ti art. 32 (1) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 "Privind
administralia publicd local[", Primarul general al municipiului Chigindu DISPUNE:

1. Se acceptd acordarea de compensalii persoanelor defavorizate social din municipiul
Chiqindu pentru plata resurselor energetice in sezonul de incdlzfue 2016-2017 , aI cdror venit
global mediu lunar in anul calend stic precedent nu a depdgit suma de 2500 lei per
persoan6.

2. Persoanele care au beneficiat de despdgubirile respective in perioada rcce 2015-2016
vor depune cereri de confrrmare privind solicitarea compensdrii cheltuielilor pentru
resursele energetice, prin care vor confirma cd venitul lunar global este mai mic de 2500 lei
per persoanl gi co onenla familiei a rlmas fbrd modificdri.

3. Se acce.ptd fo a cererii de confirmare privind acordarea de compensalii pentru
plataresurselor energetice in sezonul deincdlzire2016-2017, conform modelului anexat.

4. Persoanele care nu au beneficiat de compensalii pentru plata resurselor energetice in
perioada rece 2015-2016, vor inainta cererea-tip (cu anexarea actelor necesare) pentru a

beneficia de aceste compensalii in perioada de incdlzire 2016-2017, in conformitate cu
Regulamentul privind mecanismul de acordare a compensaliilor persoanelor defavoizate
din municipiul Chigindu, in vederea efectulrii pldlilor pentru resursele energetice, aprobat
prin decizia Consiliului municipal Chiqindu nr. 8l2l din 10.10.2013, cu modificdrile ulterior
operate.

5. Actele pentru
incdlzire 2016-2017
septembrie 2016.

6. Dtrectia relatii publice (dl Vadim B zanitc) va
muni cip iul ui Chi g indu prev e d eile pr ezentei di sp o zi1li, prin

acordarea compensaliei la plataresurselor energetice in sezonul de

vor fi recepfionate de c e organele abilitate, incepdnd cu data de 20

la cunogtinla locuitorilor
mass-media.

GENERAL

7. Controlul executdrii prevederilor prezentei dis

CHIRTOACA



ex5 la dispozilia
Prim lui general al

nicipiului Chigindu
in .09. 2016

privind acordarea de co ensalii pentru plata resurselor energetice
in sezonul deincdlzire 2016-2017

Subsemnafirl/a. cu domiciliul in icipiul
Chigindu, str.
achttarca

, benefrciarld, de compensalii pentru

, in sezonul de incdlzire 2015-2016, in
conformitate cu decizia Consiliului municipal Chigindu nr. 8l2I din 10.10.2013 (cu
modifichrile operate prindeciziile Consiliului municipal Chigindtm. ll7 30.01 .2014,nr.
2/48 din 04.03.2014, nr. 414 din 13.05.2014 $i nr. 9/18 din 13.10.2014), solicit acordarea
de compensalii in vederea achitdrii resurselor energetice pentru sezonul de incLlzire 2016-
2017.

' Declar pe propria rispundere c5, in prezent, componenla familiei mele a r as frrd
schimbdri gi venitul mediu lunar global per persoand nu depdgegte suma de 2500 lei.
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