
Anexa nr. I
decizia Consiliului
unicipal Chiginlu

din lo.l0 2Ol3

REGULAMENTUL-,)
1

privind compensarea cheltuielilor suportate la efec pentru resursele
energetice de ciitre persoanele defavorizate din m-ffi piul Chiginiu

I. Dispozifii generale

1. Prezentul Regulament stabilegte modalitatea de compensare a cheltuielilor
suportate la efectuarea pl5filor pentru resursele energetice de cdtre persoanele defavorizate
din municipiul Chi9in6u.

2. Compensarea cheltuielilor in vederea efectudrii pldlilor pentru resursele
energetice se acord6 doar familiilor/persoanelor defavorizate.

3. in sensul prezentului Regulament, se definesc urmdtoarele nofiuni:

a) familie/persoand defavorizatd - familie/persoand al cdrei venit global mediu lunar
nu depdgegte valoarea minim6 de existenfd in mediu pentru o persoan[ in municipiul
Chigin6u;

b) compensarea pll1ilor pentru plata resurselor energetice - actiune de compensare a
cheltuielilor lunare suportate de cdtre consumatori la plata resurselor energetice;

c) resurse energetice - energie termici, energie electrici, gaze naturale, lemne gi
cirbune, folosite la incilzirea autonoml a casei sau a apartamentului gi penffu producerea
apei calde;

d) energie termici - agent termic pentru producerea apei calde gi pentru incdlzirea
locuinfei, livrat de cdtre S.A. ,,Terrhocom", sau obfinut de la centralele termice autonome,
care aprovizioneazd. cu energie termicd un bloc sau un grup de blocuri de locuinfe;

e) beneficiar de compensare a cheltuielilor suportate la plata resurselor energetice -
familie/persoand cu loc permanent de trai in municipiul Chigindu, care face parte din
categoriile nominalizate gi corespunde criteriului precizat in pct. 2 al prezentului
regulament gi clreia i s.a stabilit dreptul la compensafie;

0 familie - totalitatea persoanelor care locuiesc in comun, indiferent de gradul de
rudenie, au o gospodirie comund, dispun de un buget gi un cont unic;

g) copil - orice persoand cu v6rsta de pdnd la 18 ani, iar in cazul in care aceasta igi
continud studiile in institu{iile de invlflmdnt la cursurile de zi - pdnd, la absolvirea
instituliei respective, dar cel mult pdni la atingerea vdrstei de 25 ani;

h) minimum de existenfd - volumul minim de bunuri materiale gi servicii necesare
pentru satisfacerea cerinfelor primordiale, menfinerea sanAtAfii qi sus{inerea viabilitalii
omului, conform datelor publicate in buletinele statistice ale Biroului Nafional de Statistica
al Republicii Moldova;

i) venitul global al unei persoane /familii - suma mijloacelor ob{inute sub formd
blneascd (salariul de la locul de muncd de bazd gi prin cumul), din toate tipurile de
activitate antreprenorial6, prestaliile sociale (pensii, burse, aloca{ii, pl6fi compensatorii
etc.), precum gi din alte tipuri de venituri, inclusiv din proprietate qi sub formd de
transferuri bdnegti ale membrilor familiilor care lucreazl in afara hotarelor Republicii
Moldova;

j) solicitant - unul dintre membrii familiei cir capacitatea deplind de exercifiu sau
reprezentantul legal al familiei care depune cererea de compensare a cheltuielilor suportate
lq efpnfrrorao nlifilnr npnfnr racrrrcplc anprnofino.
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k) pensionar solitar - persoani solitard pentru limitd de vdrsti, stabilita conform
legislaJiei in vigoare, care trdiegte singur intr-o locuinfd gi nu are copii sau are copii cu
dizabilitati.

4. Venitul global al unei persoane/familii se calculeazi in conformitate cu anexa la
prezentul Regulament.

5. La calcularea venitului global al f'amiliei se vor lua in considera(ie toate
persoanele cu viza de domiciliu pe adresa solicitantului gi in cazul in care existii una sau
mai multe persoane care au viza de domiciliu in apartamentul/casa solicitantului, dar
locuiesc pe altd adresd, se vor prezenta acte ce confirmd aceasta situalie.

6. Beneficiar de compensare a cheltuielilor suportate la efectuarea plalilor pentru
resursele energetice poate fi proprietarul locuinlei, titularul contractului de inchiiiere a
acesteia, ori alt membru de familie major gi titularul contractului de subinchiriere a
locuinfei, inregistrat la Inspectoratul Fiscal din municipiul Chiginau.

7 - Familia/persoana va beneficia de un singur tip de compensafii gi doar pentru un
singur imobil, indiferent de numrrul de imobile de care dispune.

8. Compensarea cheltuielilor suportate la efectuarea pl6lilor pentru
energetice din municipiul Chiginiu se stabilegte pentru un sezon de incllzire,
urmeazi:

a) pentru inc[lzirea centralizatI cu agent termic ai producerea
transferarea mijloacelor financiare compensate c6tre S.A.,,Termocom"

resursele
dupd cum

apei calde, cu
gi alte centrale

t-23 (TMGFL),
care locuiesc in

terTnlce;
b) pentru gazele naturale folosite la incdlzirea autonomd gi

transferarea mij loacelor fi nanciare citre S.A.,,Mol dov a- gaz', ;

producerea apei calde, cu

c) pentru energia electricd folosita la incilzirea autonomi gi producerea apei calde,
cu transferarea cdtre Preturile de sector, primdriile satelor (comunelor) gi oragelor din
cadrul municipiului Chiqiniu, cu acordarea ulterioari a mijloacelor financiare
benefi ciarilor in numerar;

d) pentru lemnele gi clrbunii folosili la incdlzire in perioada rece a anului, cu
transferarea cdtre Preturile de sector, primiriile satelor (comunelor) gi oraqelor din cadrul
municipiului Chigindu, cu acordarea ulterioard a mijloacelor financiare beneficiarilor in
numerar;

9. Compensarea cheltuielilor suportate la efectuarea plifilor pentru resursele
energetice folosite la incilzirea autonomi gi producerea apei calde se stabilegte in
condiliile in care consumatorul dispune de autoriza[iepentru utilizarea energiei electiice in
aceste scopuri.

l0.Nu se acordd compensafii pentru coloanele tranzitorii din apartamentele
deconectate de la incdlzirea centralizat6.

II. Modul de colectare a datelor despre veniturile gi proprietatea solicitanfilor de
compensare a cheltuielilor

I l. Colectarea datelor despre veniturile gi proprietatea solicitanfilor de compensarea
che ltui e I i I or se efect ueazd in baza cereri i-tip.

12. Cererea privind compensarea cheltuielilor se depune:
a) la Intreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ nr.

indiferent de forma de proprietate a fondului locativ, de c[tre cetifenii
sectoarele Botanica, Centru, Rdqcani, Buiucani ale municipiului Chiginau;

b) la gestionarii fondului locativ sau la Pretura, sectorului Ciocana
care locuiesc in acest sector:

de cdtre cetdfenii



c) la Primdriile oragelor, satelor (comunelor) din componenfa
- de cdtre ceta{enii din teritoriile respective.

municipiului Chiginnu

13. In sprijinul cererilor, solicitangii de compensafii vor anexa, dupi caz,
urmdtoarele acte:

a) pagaportul de tip vechi sau buletinul de identitate (copie);
b) adeverinfa de nagtere a copiilor (copie);
c) certificatul de clsltorie (copie);
d) certificatul despre componenfa familiei, eliberat de cdtre gestionarul fondului

locativ sau primlriile oragelor, satelor (comunelor) din componen(a municipiului Chigin6u;
e) certificatul privind tipul de incilzire gi alte servicii de care beneficiaza

solicitantul, eliberat de intreprinderea municipal[ de gestionare a fondului locativ sau de
primdrie, de cdtre cooperativele pentru construcfii de locuinfe, asociafiile de proprietari ai
locuinfelor privatizate, asociafiile de coproprietari in condominiu, de intreprinderile ce au
la balanfd fond locativ gi cimine;

f) facturile despre plata energiei termice (energiei electrice) sau gazelor naturale pe
ultima lund pdni la depunerea cererii (copii);

g) extrasul din contul personal sau cartea de imobil, eliberate de cdtre gestionarul
fondului locativ, indiferent de forma de proprietate, sau prim[riile oragelor, satelor
(comunelor) din componenfa municipiului Chiginiu;

h) actul ce confirmd venitul beneficiarului potenfial pentru anul precedent, eliberat
de cltre Inspectoratul Fiscal de sector, sau certificatul de gomer, eliberat de cdtre Agen{ia
Teritorial[ pentru Ocuparea Forfei de Munc6;

i) alte documente ce confirmd necesitatea compensdrii cheltuielilor gi statutul de
familie defavorizat[ social (certificatul eliberat de c[tre Direcfiile asistenftr sociall
teritoriale privind categoria gi mdrimea prestafiilor sociale de care beneficiazd persoana).

14. Actele prezentate in copie vor fi confirmate prin actul original.
15. Solicitanlii care au avut statut de gomer in anul precedent, vor prezenta

confirmarea faptului ca defin acest statut gi in prezent sau in cazul in care acegtia sunt
anga.iafi in cdmpul muncii, vor prezenta certificatul despre venituri eliberat de la locul de
muncd.

Persoanele neangajate in cdmpul muncii sau cele care nu au avut venituri in anul
precedent vor prezenta documentele care si confirme cI au definut statutul de gomer in
toatd perioada anului calendaristic precedent adresirii pentru compensare.

16. Solicitantul poartd rlspundere pentru corectitudinea prezentlrii informafiei
referitor la venitul global al familiei gi veridicitatea datelor expuse in cerere, in
conformitate cu legislafia in igoare. tn cazul in care la verificarea cererilor se vor depista
informa{ii false, solicitantul, in mod automat, va fi exclus din lista beneficiarilor de
compensa{ii, iar suma acordatd.nejustificat va restituit[ in bugetul municipal.

17. Pentru consumatorii pensionari gi persoanele cu dizabilitAli, compensafiile se
acordd in baza listelor beneficiarilor de pensii, prezentate Direcliei generale locativ-
comunale qi amenajare gi Preturilor de sector, de cdtre Casa Nafionalf, de Asigur6ri
Sociale, pe suport electronic Ai hdrtie, confirmate prin gtampi16.

18. Cererea cu actele anexate va fi inregistratd, in modul stabilit, la intreprinderile
municipale de gestionare a fondului locativ nr. l-23, alli gestionari ai fondului locativ, la
Pretura sectorului Ciocana gi la Primariile oragelor, satelor (comunelor) din componenfa
municipiului Chigindu, care au obligalia sd-i elibereze solicitantului o recipisl cu data
primirii gi num[ru] de inregistrare a cererii respective.

19. Intreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ nr. l-23, gestionarii
fondului locativ gi Pretura s ctorului Ciocana lunar, pdnd la data de 20, vor transmite la
Comisiile preturilor de sector listele potenlialilor beneficiari de compensafii, inclusiv in
fnrvrrot plpntrnnin nrr qnpvaro anfolnr nnnfimofitro



20. intreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ nr. l-23, alfi
gestionari ai fondului locativ vor informa Pretura de sector despre motivul refuzului
privind acordarea compensafiei, cu anexarea actelor respective.

21. Actele specificate la pct. l2 se elibereazdgratis.
22. Neachitarea de cdte beneficiarul de compensafii a plnlilor pentru resursele

energetice consumate in anul precedent servegte drept temei juridic pentru refuzul primirii
actelor necesare pentru acordarea compensafiei in sezonul urm6tor.

III. Modul de examinare a cererilor privind compensarea cheltuielilor suportate la
efectuarea plifilor pentru resursele energetice

23. in cadrul preturilor de sector gi primiriilor oragelor, satelor (comunelor) din
componenfa municipiului Chigindu se constituie Comisiile pentru examinarea cererilor (in
continuare - Comisia).

24. Comisiile vor verifica dacd sunt prezentate toate actele necesare in conformitate
cu prevederile pct. l3 al prezentului Regulament gi corectitudinea calculdrii venitului
global mediu lunar.

25. Comisiile respective vor perfecta procesele-verbale privind aprobarea listei
beneficiarilor de compensare a cheltuielilor suportate la efectuarea pldlilor pentru resursele
energetice.

26. Listele beneficiarilor de compensafii, semnate de c[tre membrii Comisiei cu
aplicarea gtampilei instituliei, se transmit lunar ta i.tvt. ,,Infocom", pdnd la data de 3l a
lunii curente.

27. Responsabilitatea pentru corectitudinea eviden{ei beneficiarilor se pune in
sarcina Comisiei pentru examinarea cererilor din cadrul Preturilor gi Primariilor oragelor,
satelor (comunelor).

28. Solicitantul va fi anuntat in scris de citre Comisia despre motivele refuzului
compensdrii respective, conform prevederilor legale.

29. Comisiile sunt in drept sI solicite organelor ce au eliberat certificatele respective
confi rmarea veridicit6[ii acestora.

30. in baza listelor aprobate de citre Comisie, i.M. ,,Infocom" va calcula lunar
mdrimea compensdrii gi va perfecta listele beneficiarilor, cu indicarea sumei compensate
conform procedurii menfionate in pct. 8 al prezentului Regulament.

31. Listele beneficiarilor de compensafii vor fi verificate de cdtre i.M. ,,lnfbcom"
in vederea acorddrii de compensa{ii duble la resursele energetice unei familii /persoane gi,
in cazul depistlrii acestora, vor informa Comisiile respective referitor la luarea deciziilor
corespunzdtoare conform pct. 7 .

32. I.M. ,,Infocom" va transmite Direcliei generale locativ-comunale qi amenajare,
S.A. ,,Moldovagaz", furnizorilor de energie termic6, preturilor de sector gi primiriilor
oragelor, satelor (comunelor) din componenfa municipiului Chiginlu listele beneficiarilor,
precum gi ddrile de seamd lunare, nu mai tdrziu de data de l5 a lunii urmdtoare celei de
gestiune.

33. Dupd verificarea ddrilor de seamd privind suma compensafiilor calculate,
Direcfia generald locativ-comunal5 gi amenajare le va prezenta lunar, nu mai tdrziu de data
de 20 a lunii urmdtoare celei de gestiune, Direcfiei generale finanle a Consiliului
municipal thiginAu gi ulterior va solicita alocarea mijloacelor financiare necesare.

34. In baza ddrilor de seamd, Direcfia generall finanfe a Consiliului municipal
Chiginau, prin intermediul Direcfiei generale locativ-comunale gi arnenajarc, va transfera
la contul furnizorilor de energie termicd gi gaze naturale, in modul stabilit gi in limita
mijloacelor financiare disponibile, suma mijloacelor bdnegti pentru compensarea
cheltuielilor.



35. ln baza ddrilor de seaml privind compensarea cheltuielilor suportate la plata
pentru incilzire cu energie electricS, lemne gi cdrbune, Direcfia geneiali finan1e va
transfera mijloacele financiare in vederea achitdrii acestora in numerar-beneficiarilor:

a) Preturilor de sector - pentru beneficiarii care locuiesc in sectoarele Botanica,
Centru, Ciocana, R6gcani, Buiucani;

b) Primdriilor oragelor, satelor (comunelor) din componenfa municipiului Chigindu
- pentru titylarii care locuiesc in suburbii.

36. [.M. ,,Infocom" va indica separat in bonul de platd pentru energia termica suma
totali pentru serviciile prestate, mdrimea compensagiei acordate gi cea care urmeazd s6 fie
achitatl lunar de cdtre fiecare consumator.

37. S.A. "Moldovagaz" va reflecta sumele compensa{iilor acordate beneficiarilor de
gaze naturale in fiecare cont personal, conform listelor beneficiarilor gi in limita
mij loacelor financiare transferate.

38. Gestionarii fondului locativ care nu sunt deservili de i.tvt. ,,Infocom" vor
transmite lunar, pentru totalizare, in baza unor contracte bilaterale, la i.tvt. ,,Infocom"
informaf i i amp le referitor la compensarea cheltui el i lor respective.

39. Dupd examinarea cererilor gi aprobarea proceselor-verbale privind compensarea
cheltuielilor suportate la efectuarea pl6lilor pentru resursele energetice, Preturile
sectoarelor Botanica, Centru, R6gcani, Buiucani vor transmite printr-un act de primire-
predare intreprinderilor municipale de gestionare a fondului locativ nr. l-2j' dosarele
beneficiarilor de compensafii pentru pdstrare.

40. in cazul in care la verificarea actelor prezentate de cdtre beneficiar se vor
depista informa{ii false, Comisia va intocmi procesul-verbal privind excluderea
solicitantului din lista beneficiarilor de compensafii, care vor asigura restituirea sumei
acordate ne.iustificat in bugetul municipal gi dupd cazvor informa organele de drept.

41. Examinarea gi solu{ionarea cazurilor neordinare privind acordarea
compensafiilor respective se pune in sarcina Comisiei formate in cadrul Primdriei
municipiului Chiginlu, prin dispozi{ia primarului general, imputernicite cu dreptul de a lua
o decizie privind acordarea compensafiei.

IV. Dispozi{ii finale

42. Acordarea compensa{iilor in vederea efectudrii pldfilor pentru resursele
energetice de citre unele categorii de consumatori se stabilegte incepdnd cu data
deschiderii sezonului de incilzire, indiferent de data depunerii cererii, dar aceasta nu
trebuie sI fie depus[ dupd inchiderea sezonului de incdlzire.

43. Persoanele care, in urma autoevalu[rii venitului global, considerd ci intrunesc
criteriile prezentului regulament vor achita 60 la sut[ din factura lunara pentru energia
termicd gi gazele naturale consumate (in condi(iile Hotlrdrii de Guvern nr. l9l din
19.02.2002), urmdnd sd depund cererea pentru acordarea compensafiei pdni la incheierea
sezonului de incdlzire.

44. Furnizorii de servicii vor utiliza dup6 destinafie mijloacele financiare alocate in
scopul compens[rii cheltuielilor.

45. Pe parcursul anului calendaristic, Consiliul municipal Chigindu este in drept sd
reexamineze compensarea cheltuielilor, in funcfie de resursele financiare bugetare
disponibile gi de modificdrile operate in legislafia in vigoare. t


