
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL MUNICIPAL CHI$INAU

0002.r t 65

DECIZIN
nr.6ls d( a.ct+

Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind compenseirea cheltuielilor pentru
persoanele defav orizate din municipiul
Chigindu la efectuarea pllfilor pentru
serviciile comunale gi resurse energetice

in scopul reglementirii modului de compensare a cheltuielilor pentru persoanele
defavoizate din municipiul Chigindu la efectuarea pldfilor pentru serviciile comunale qi
resurse energetice, in temeiul art. 28 din Legea Republicii Moldova nr. 355 din
23.12.2005 ,,Cu privire la sistemul de salarizare in sectorul bugetar", art. 8 (a) din Legea
Republicii Moldova nr.397-XY din 16.10.2003 ,,Privind finanfele publice locale", art. 14
(3) li art. 19 (a) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 ..privind
administrafia publica locald", consiliul municipal chigindu DECIDE:

1. Se aprobd Regulamentul privind compensarea cheltuielilor pentru persoanele
defavorizate din municipiul Chiqindu la efectuarea pldfilor pentru serviciile comunale qi
resurse energetice, (anexa nr. l).

2- Se stabilegte cuantumul venitului global mediu lunar in sumd de nu mai mare cle
3000 lei per persoand pentru compensarea cheltuielilor la efectuarea pldlilor pentru
servicii comunale gi resurse energetice.

3. Se desemneazd,Direcfia general[ locativ-comunald gi amenajare (dl petru Gontea)in calitate de Autoritate abilitatd, cu dreptul de a r.-nu contracte cu
furnizorii/prestatorii de servicii, in@rmediarii la decontdri in vederea transferarii
miiloacelor financiare publice pentru compensarea cheltuielilor pentru persoanele
defavotizate din municipiul Chigin5u la efectuarea pldlilor pentru serviciile cornunale gi
resurse energetice.

4. incepdnd cu data de 1 ianuarie2018, persoanele defavorizatevor depune cererile-
tip cu anexarea actelor necesare pentru acordarea compensdrii cheltuielilor la efectuarea
pldfilor pentru serviciile comunale qi resurse energetice.

5. Direcfia generald locativ-comunald gi amenajare (dl Petru Gontea), preturile cle
sector, primdriile oragelor, satelor (comunelor) din componenfa municipiutui ChiginA'
vor lua mdsuri de rigoare referitor la executarea prezentei decizii.

6. Se abrogd:
7.1. Decizia Consiliului municipal Chigindu nr.8121 din 10.10.2013 ,,Cu privire la

compensarea cheltuielilor suportate la efectuarea pl[filor pentru resursele energetice dc
cdtre persoanele defavorizate din municipiul Chigindu in sezonul de incllzir e 2013-ZOt+,':

7'2. Decizia Consiliului municipal Chiqindu nr. l17 din 30.0I.2014,,Despre operarea
unor tnodificdri in decizia Consiliului rnunicipal Chiginau nr.8/21 din 10.10.2013 ..Cu
privire la cotnpensarea cheltuielilor suportate la ef'ectuarea plililor pentru resurselc



energetice de cdtre persoanele defavorizate din municipiul Chigindu in sezonul de
incdlzire 20|3-20|4";

7.3. Decizia Consiliului municipal Chigindu nr.4/4 din 13.03.2014 ,,DeSpre operarea
unor modificari in decizia Consiliului municipal Chiginiu nr. 8l2l din 10.10.2013 ,,Cu
privire la compensarea chelfuielilor suportate la efectuarea pldfilor pentru resursele
energetice de cdtre persoanele defavorizate din municipiul Chigindu in sezonul de
incllzire 2013-2014" 9i in decizia rc.ll7 din 30.01.2014".

7.4. Decizia Consiliului municipal Chigindu w. 6/12 din 15.12.2016 ,,Despre operarea
unor modificdri in decizia Consiliului municipal Chigin[unr.8l2l din 10.10.2013 ,,Cu
privire la compensarea cheltuielilor suportate la efectuarea plafilor pentru resursele
energetice de cdtre persoanele defavorizate din riiunicipiul Chigin[u in sezonul de
incdlzire 20I3-2OI4".

7. Direcfia relafii publice (dl Vadirn Brinzaniuc) va aduce la cunogtinfa locuitorilor
rnunicipiului Chigindu, prin intermediul mass-media, prevederile prezentei decizii.

8. Controlul privind executarea prezentei decizii se pune in sarcina primarului
general interimar al municipiului Chigindu dna Silvia Radu..

Adrian CULAI

SECRETAR INTERIMAR
AL CONSILIULUI Adrian TALMACI



nr. I
la deci

muni.cioal Chi$

REGALAMENTUL .:_ ,..fi:"

privind compensarea c eltuielilor pentru persoanele defavorizale din',ft
Chisindu lo efectuarea pldlilor pentru serviciile comunole Ei resurse

I. Dispozilii generale

1. Prezentul Regulament stabilegte modalitatea privind compensarea cheltuielilor
pentru persoanele_defavorizate din municipiul Chiqindu la efectuarea pl[filor pentru:

a) alimentarea cu energie termicd (pentru incdlzirea apei gi a locuin{elor);
b) resursele energetice;
c) alimentarea cu apd gi canalizare (cota-parte);
d) diferenfa in urrna majoririi tarifului pentru transportarea degeurilor menajere

solide.

2. in sensul prezentului Regulament, se definesc urmdtoarele no{iuni:

a) compensarea cheltuielilor - ajutor bdnesc nerambursabil, acordat de autoritatea
publica local[ persoanelor defavorizate din municipiul Chiginiu pentru plata serviciilor
comunale gi resurselor energetice;

b) persoanS/familie defavofizat[ - persoand/familie socialmente vulnerabile, aflate in
situalii care impiedicd activitatea normald a acestora din punct de vedere economic,
educativ, social etc.

c) beneficiar de compensare a cheltuielilor - persoand/familie defavorizatd cu loc
permanent de trai in municipiul Chigindu, al cdrei venit global rnediu lunar per persoand nu
depdqegte cuantumul venitului global stabilit de cdtre Consiliul municipal Chigindu.

d) solicitant - unul dintre membrii familiei cu capacitatea deplind de exerciliu sar-r

reprezentantul legal al familiei care depune cererea privind acordarea compensafiilor la
efectuarea pldfilor pentru anumite servicii comunale qi resurse energetice;

e) venitul global al unei persoane/familii - suma mijloacelor obfinute sub fbrmd
bdneascd, alte tipuri de venituri, inclusiv din proprietate;

f) familie - totalitatea persoaneJor care locuiesc in comun, indiferent de gradul de
rudenie, au o gospoddrie comunf,, dispun de un buget gi un cont unic;

g) copil - orice persoand cu vdrsta de pdnd la 18 ani,iar in cazul in care aceasta igi
continud studiile in institufiile de invdfdmdnt la cursurile de zi - pltnd, la absolvirea
institufiei respective;

h) alimentarea cu energie termicd - activitdli de distribuire a energiei termice pentru
inc[lzirea apei qi pentru incdlzirea locuin{elor;

i) resurse energetice - energie electricd, gaze naturale, lemne gi cdrbune, folosite la
incdlzirea autonomd a locuinfelor gi pentru incdlzirea apei;

j) alimentarea cu apd gi canalizare (cota-parte) - volurnul de apd suplirnentar calculat
(cota-parte) in urma distribuirii pe apartamente a diferenfei volurnului de apd inregistrat
conform contorului comun de la brangamentul blocului locativ gi volurnului de apa
inregistrat conform contoarelor instalate in apartamente de cdtre proprietari/chiriagi, sau, in
lipsa contoarelor, conform normelor de consum;

k) diferenfa in urma majordrii tarifului pentru transportarea deqeurilor menajerc
solide - suma dintre tariful nou aprobat confbrm deciziei CMC nr. 616 din 04.07.2017 ;i
tariful, care a fost stabilit prin decizia CMC nr.16ll0 din 15.12.2004.



l) pensionar solitar - persoanf, cdreia i-a fost stabiliti pensia pentru limita de vArstd
sau pensia de dezabilitate, stabilitd conform legislafiei in vigoare, care locuiegte singur
intr-o locuinfd gi nu are copii;

m) Autoritate abilitatd in sensul prezentului Regulament este Direcfia generald
locativ-comunald gi amenajare, gi reprezintd autoritatea publici locald, desemnati cu
dreptul de a incheia contract cu furnizorul/prestatorul de servicii sau cu intermediarul la
decontdri, sau cu gestionarul fondului locativ, gi a efectua transferul mijloacelor financiare
(subven{ie) sub formd de ajutor b[nesc nerambursabil, acordat de autoritatea publicd locald,
alocate persoanelor social-defavorizate din municipiul Chiqin[u, in veder.u .o,op.nsdrii
cheltuielilor suportate la efectuarea pld{ilor pentru serviciile comunale gi resursele
energetice.

n) intermediar la decontdri - persoanr juridicd care, in numele autoritdlii abilitate
(furnizorului/prestatorului de servicii publice sau'b gestionarului fondului de locuinfe).
asigurd, in bazd' de contract, distribuirea pe locuinfe a volumelor de servicii comunale
furnizatelprestate, cu calcularea sumei privind compensarea cheltuielilor la efectuarea
pldfilor pentru unele servicii comunale gi resurse energetice, emiterea gi expedierea
bonurilor de platd, perceperea pl5lilor de la consumatori gi transferul acestora
furn i zoru I u i/p re stat oru I u i .

3. La calcularea venitului global al familiei se vor lua in consideralie toare
persoanele cu viza de domiciliu pe adresa solicitantului gi cei care locuiesc impreund, fi -
vizd, de reqedinfd, fapt confirmat de cdtre gestionarul fondului locativ sau prirnariile
oraqelor (comunelor) gi satelor din componenfa municipiului Chiginau, dupd ca) d,e cdtre
I.P. ,,Agenfia Servicii Publice" (fosta i.S. CruS ,,Registru").

4. Beneficiar de compensare a cheltuielilor la efectuarea
comunale gi resursele energetice poate fi proprietarul locuin!'ei,
inchiriere a acestuia, gi titularul contractului de subinchiri ere a
Inspectoratul Fiscal din municipiul Chiqin5u.

pldlilor pentru serviciile
titularul contractului de
locuinfei, inregistrat la

5. Persoana/familia va beneficia de un singur tip de compensare a cheltuielilor la
efectuarea plafilor pentru unele servicii comunale gi resurse energetice qi doar pentru un
singur imobil, indiferent de numdrul de imobile de care dispune.

6. Compensarea cheltuielilor la efectuarea plifiloi pentru serviciile comunale gi
resursele energetice din municipiul Chigindu se stabllegte .orrfor- anexei nr. I la prezentul
Regulament, dupl cum urmeazd:

a) pentru alimentarea cu energie termicd, (incdlzirea apei gi locuinfelor) se acorddpentru un sezon de incdlzire, cu*transferarea mijloaceloi financiare la conturile t
decontare a furnizorilor/prestatorilor 4e serviciu (in cazul contractelor directe cii
consumatorii) sau a intermediarului la decontdri (in cazul contractelor dintre adrninistratorii
fondului de locuinfe gi consumatori), inbazd,de contract cu autoritatea publici abilitatd;b) pentru alimentarea cu gaze naturale folosite la incdlzirea autonom[ qi producerea
apei calde se acordd pentru un sezon tle incdlzire, cu transferarea mijloacelor financiare la
contul de decontare a S.A. ,,Moldova-gaz,';

c) pentru alimentarea cu energia electric[ folositd la incdlzirea autonornd il
locuinfelor qi inc[lzftea apei t. u.o.dd pentru un sezon de incdlzire, crr transfbrarea
rniiloacelor financiare la conturile Preturil-or de sector, a prirndriilor satelor (cornunelor) gi
oragelor din cadrul municipiului Chigindu, cu acordarea ulterioara a rnijloacelor financiare
beneficiarilor in numerar;

d) pentru procurarea lemnelor gi cdrbunilor folosite laincdlzirea locuinfelor se acordd
penlru un sezon de incdlzire, cu transferarea rnijloacelor financiare la conturile preturilor
de sector, primdriilor satelor (comunelor) gi oragelor din cadrul rnunicipiului Chiginiu. cLr
acordarea ulterioarS a rnijloacelor financiare beneficiarilor in numerar;



e) pentru alimentarea cu ap[ gi canalizare (cota-parte) se acordd pe parcursul
intregului an, cu transferarea mijloacelor financiare la contul de decontare a S.A. ,,Ap[-
Canal Chigin[u", (de la inceputul sezonului de incdlzire a anului curent pitnd' la inceputul

sezonului de incdlzire urm[tor);
0 pentru achitarea diferenfei in urma majordrii tarifului pentru transportarea

deqeurilor menajere solide se acordd pe parculsul intregului an, cu transferarea

mijloacelor financiare la contul de decontare a I.M. Regia "Autosalubritate", (de la
inceputul sezonului de incdlzire a anului curent pdnd la inceputul sezonului de incdlzire
urmdtor).

7. Compensarea cheltuielilor pentru achitarea energiei electrice folosite la incdlzirea
locuinfei gi producerea apei calde se stabilegte in condiliile in care consumatorul dispune de

autorizafie pentru utilizarea energiei electrice in aceste scopuri.
8. ln cazul-debrangdrii locuinfelor de la incdlzirea centralizatd, nu se efectueazd

compensarea cheltuielilor pentru coloanelb tranzitorii de alimentare cu energie terrnicd din
locuinfe, ci doar pentru energia termicd folositd la prepararea apei calde, furnizatd
centralizat.

II. Modul de colectare a datelor despre veniturile Si proprietatea solicilanlilor de

co mp e ns orea c h e lt uie I i lor
9. Colectarea datelor despre veniturile gi proprietatea solicitanfilor de compensare a

cheltuielilor se efectueazd in baza cererii-tip, conform anexei nr. 2 la prezentul
Regularnent.

10. Cererea-tip privind compensarea cheltuielilor se depune:
a) la intreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ nr. l-23, la

gestionarii fondului de locuinfe (Asociafiile de Coproprietari i'n Condominiu, Asocia{iile
proprietarilor locuinfelor privatizate, Cooperativelor de construcfii a locuinlelor gi blocurile
locative departamentale) pentru cetdlenii care locuiesc in blocurile locative gestionate de
cdtre acestea;

b) la Preturile de sectoare pentru cetdfenii care locuiesc in sectorul particular;
c) la Prim[riile oragelor, satelor (comunelor) din componenla municipiului Chiqindu -

de cdtre cetifenii din teritoriile respective.
I l. In sprijinul cererilor-tip, solicitanlii de compensare a cheltuielilor vor anexa,

dupd, caz, urmitoarele acte:
a) buletinul de identitate (copie), cu indicarea IDNP- ului in cererea-tip a persoanei

care depune actele; 
E

b) adeverinfa de nagtere a copiilor (copie);
c) certificatul despre starea civild (dupa caz) eliberat de cdtre Oficiul Starii Civile

(copie);
d) actul care confirmd dreptul de proprietate asupra imobilului;
e) certificatul despre componenla familiei gi extrasul din contul personal;
f) facturile despre plata la serviciile comunale gi resursele energetice pentru ultirla

lund pdna la depunerea cererii (copii);
g) certificatul privind salariul (dupd caz, bursa) pentru 12 luni precedente de la

depunerea cererii, eliberat de la locul de muncd pentru persoanele incadrate in cdmpul
muncii, iar pentru gomerii de lungd duratd - certificatul de $omer pentru l2 luni precedente
de la data depunerii cererii, eliberat de c[tre Agenfia Teritoriala pentru Ocuparea Fortei de
Muncd pentru persoanele aflate in cdutarea unui loc de rnuncS, in cazul declardrii venitului
,.0", compensarea cheltuielilor la efectuarea pl[lilor pentru serviciile comunale gi rcsurse
energetice nu se acord6;

h) certificatul privind rndrimea pensiei, pentru l2 luni precedente de la data depunerii
cererii, eliberat de citre Casa Teritoriali de Asigurdri Sociale, sau copia le-qitirna{ici. crr



privire la mlrimea pensiei pentru pensionari, persoane cu dezabiliteti, precum qi alte
documente ce confirmd necesitatea acord[rii compensafiei gi statutul de farnilie
defavorizatd social;

i) certificate despre plAfile sociale, pensiile complementare, alocaliile 9i
indemnizafiile eliberate, dupd caz, de Direcfia teritoriald de asistenfd sociald, Casa
Teritorial[ de Asigurare Sociald, Agenfia teritoriald pentru ocuparea Forfei de muncd, gi de
organele judiciare;

j) avizul de gedere (tradus) pentru ultimele 12 luni precedente de la data depunerii
cererii pen!ru coproprietari aflali peste hotare, eliberat de organele abilitate competente.

12. In cazul in care pachetul de acte depuse este incomplet, cerereavafi respinsd.
13. Actele prezentate in copie vor fi confirmate prin actul original.
14. Solicitanfii care au avut statut de gomer in anul precedent, vor prezenra

confirmarea faptului cd defin acest statut gi in prezent sau in cazul in care aceqtia sunt
angaja[i 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 confirmative cd au definut statutul de gorner in
perioada de 12luni precedente de la depunerea cererii pentru compensarea cheltuielilor.

15. in cazul in care potenfialul beneficiar a intreiupt rela{iili de munc6, acestora li se
acordd 2 luni pentru o eventuald, reangajare sau pentru inscrierea la Agen{ia Teritoriala
pentru Ocuparea Forfei de Munc6, dar pentru tinerii specialigti, absolvenfi ai gcoli 

._
profesionale, colegiilor gi institufiilor superioare de invdfamAnt, acestora li se acorda 6 luni
pentru a se angaja in cdmpul muncii.

16. Solicitantul poartd rdspundere pentru corectitudinea prezentdrii informaliei
referitor la venitul global al familiei gi veridicitatea datelor expuse in cerere, in
conformitate cu legislafia in vigoare.

17. Cererea cu actele anexate va fi inregistrati, in modul stabilit la organele abilitate
specificate in pct. 10 din prezentul Regulament, care au obligalia sd-i elibereze
solicitantului o recipisd cu data primirii gi numdrul de inregistrare a cererii respective.

18, intreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ nr. l-i3, gestionarii
fondului locativ, lunar, pdni la data de 20,vor transmite printr-un act de primiie-predare
Comisiilor preturilor de sector listele potenlialilor beneficiari de comp.nio.. a
cheltuielilor, inclusiv in format electronic, cu anexarea dosarelor.

III. Modul de examinore a cererilor privintl compensarea cheltuietitor persoonelor
defavorizate din m unic ipi ul Ch iSind u

19. in iadrul preturilor de settor gi primdriilor oragelor, satelor (comunelor) d,-.
componenfa municipiului Chigindu, in baza dispozifiilor preturilor de sector gi prirnarilor
oraqelor, satelor (comunelor), se va constitui Comisiile pentru examinarea cererilor
potenfialilor beneficiari de compensare a cheltuielilor (in continuare - Comisia).

20. Comisiile vor verifica dacd, sunt prezentate toate actele necesare in confbrmitate
cu prevederile pct. l l al prezentului Regulament gi corectitudinea calculdrii venitului
global mediu lunar pe fiecare persoand.

21. comisiile respective vor perfecta procesele-verbale
beneticiarilor de compensare a cheltuielilor la efectuarea
comunale gi resursele energetice.

privind aprobarea listelor
plafilor pentru serviciile

22. Pentru solufionarea cazurilor cu circumstan{e neordinare, Comisiile au dreptul de
a verillca la fafa locului situafia real5 din familia potenfialilor beneficiari, cu intocltirea
unui act de constatare gi perfectarea obligatorie a anchetei sociale de cdtre clirecliile
asistenfd sociald gi primariile din suburbiile municipiului Chigindu pentru solicitantii clc
colnpensare a cheltuielilor cu cazuri neordinare, care va servi drept temei, pentru luarea



deciziei definitive, inclusi in procesul-verbal, intocmit gi semnat de cdtre tofi membrii
Comisiei.

23. Comisiile sunt in drept si solicite organelor ce au eliberat certificatele respective
confirmarea veridicit[[ii acestora.

24. in cazul in care la verificarea actelor prezentate de cdtre beneficiar se vor depista
informalii false, Comisia va intocmi un proces-verbal privind excluderea solicitantului din
lista beneficiarilor de compensare a cheltuielilor la efectuarea pld{ilor la serviciile
comunale gi resursele energetice, care vor asigura restituirea sumei acordate nejustificat in
bugetul municipal gi, dupd caz,vor informa organele de drept.

25. Solicitantul va fi anunfat in scris de cdtre Comisie despre motivele refuzulLri
compens drii respective, conform prevederi I or I egale.

26. Procesele-verbale privind aprobarea listqlor beneficiarilor de compensare a

cheltuielilor la efectuarea plafilor pentru serviciile comunale gi resursele energetice
semnate de cltre membrii Comisiei cu aplicarea gtampilei institufiei, vor fi transrnise cdtre
Autoritate a abilitatd.

27. in temeiul informafiei furnizate de fvrnizorlprestator de servicii gi/sau de cdtre
intermediarii la decontdri, Autoritatea abilitatl va verifica listele beneficiarilor in vederea
compensdrii cheltuielilor duble a unei persoane/familii gi, in cazll depistdrii acestora, vor
informa Comisiile respective referitor la luarea deciziilor corespunzdtoare.

28. Autoritatea abilitatd va semna contracte de transfer cu furnizorii/prestatorii de
servicii gi/sau intermediarii la decont[ri, in care.va fi stipulatd modalitatea privind
compensarea cheltuielilor la efectuarea pldfilor la serviciile comunale gi resursele
energetice.

29. Autoritatea abilitatd, dupd verificarea informafiei privind suma compensdrii
cheltuielilor calculate pentru alimentarea cu energie termicd, gaze naturale, apd gi
canalizare, achitarea diferenfei in urma majorarii tarifului pentru transportarea degeurilor
menajere solide, va transfera mijloace b[negti alocate, la conturile furnizorilor/prestatorilor
de servicii gi/sau intermediarilor la decontdri, in modul stabilit in contractele de transfer
privind compensarea cheltuielilor, cu anexarea listelor finale a beneficiarilor de
compensare a cheltuielilor respective.

30. Toate modificdrile ulterioare operate in listele beneficiarilor de compensare a
cheltuielilor vor fi transmise suplimentar furnizorilor/prestatorilor de servicii gi/sau
intermediarilor la decontdri, pdnd la data de 25 a lunii precedente celei in care vor fl
operate modificdrile.

31. Funiizorii/prestatorii de tervicii, intermediarii la decontdri, in temeiul
contractelor de transfer privind compensarea cheltuielilor, in luna urmdtoare celei in care
au fost transferate mijloacele financiare alocate, vor efectua calcule cu excluderea sumei
rnijloacelor financiare transferate in calitate de compensare a cheltuielilor respective. din
documentele de plata a serviciilor comunale sau resurselor energetice, emise pe nurnele
benefi ciarilor de compensare.

32. in bonurile de platd pentru alimentarea cu energia termicd, alimentarca cu gaze
naturale, alimentarea cu apd potabili gi canalizare, transportarea degeurilor mena.jere
solide, eliberate pe numele consumatorilor se va indica separat suma totala pentru serviciile
prestate, rnf,rimea compens[rii cheltuielilor alocate gi cea care urme azd, sE fie achitatd lunar
de cdtre fiecare consumator dup[ recalcul.

33. inbaza inlormafiei prezentate de cltre Autoritatea abilitatd privind compensarea
cheltuielilor persoanelor defavorizate la energia electricl, lemne qi cdrbune. Directia
general[ finanfe va transfera rnijloacele financiare in vederea achitdrii acestora in nunrerar.
clupd cum urmeazd:

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



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

34. Preturile de sector Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana, Rdgcani, primdriile
oragelor, satelor (comunelor) din componenfa municipiului Chigindu vor pdstra dosarele
beneficiarilor privind compensarea cheltuielilor, pe parcursul a 3 ani.

IV. Modul de determinare a venitului global
al unei persoane/familii

35. Venitul global al unei persoane/familii se determind conform Hotdrdrii de Guvern
a Republicii Moldova nr. 1084 din 04.10.2004 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire
la rnodul de determinare a venitului global al unei persoane (familiei!'.

36. Venitul global al unei persoane, care cohstituie o parte din venitul global al
familiei, reprezintd, suma mijloacelor financiare obfinute sub formd bdneascd intr-o anurnitd
perioadd de timp sub formd de venituri obfinute din munca retribuitd (salariul net de la
locul de muncd de bazd gi din activitdgile desftgurate prin cumul), din toate tipurile de
activitate antreprenoriald, prestafiile sociale (pensii, burse, alocafii, pldli compinsatorii.
ajutor material), altor tipuri de venituri, inclusiv de la proprietate.

37. La calcularea venitului global al familiei se vor lua in
persoanele cu viza de domiciliu pe adresa solicitantului gi in cazul in
mai multe persoane care au viza de domiciliu in apartamentul/casa
locuiesc pe altd adresd, se vor prezentaacte ce confirmd aceasta situatie.

38' Venitul global al unei persoane/familii se calculeazd inbazadatelor despre toate
veniturile obfinute de cdtre o persoanl sau de cdtre tofi membrii familiei.

39. Venitul global al unei persoane sau al familiei, care pretinde la obginerea
compensafiei, se calculeazd, dupd refinerea impozitului pe venit, coniribufiilor de asigurdri
sociale de stat obligatorii gi primelor de asigurare obligatorie de asistenfd medical[.

40. La deterrninarea venitului global al unei persoane/familii nu se fine cont de
urmdtoarele alocafii sociale :

a) indemniza[iaunicd la nagterea copilului;
b) aloca{ia pentru inmormdntare;
c) asistenfa sociald, oferitd la lichidarea consecinfelor calamitdgilor naturale sau

circumstanf elor excepfionale;
d) alocafiile sociale prevdnile pentru invalizii de gradul I - pentru insofire gi ingrijire la

domiciliu.
41. Nu' se iau in calcul cheltuielile de deplasare gi indemnizafiile unice (in limit.-

normelor stabilite de Guvern). D

42. Modalitatea de calculare a venitului global al unei persoane/familii se efeptueazir
conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament.

43. Documentele care confirml veniturile obfinute trebuie sd fie intocmite confbmr
legislafiei in vigoare.

44' Comisiile pentru examinarea cererilor gi aprobarea proceselor-verbale clcsprc
compensarea cheltuielilor la efectuarea plagilor la serviciile comunale gi resursele
energetice, sunt in drept sI verifice datele prezentate de cdtre persoanele care pretind s6 li
se acorde compensafie.

V. Dispozifii finale
45. Compensarea cheltuielilor persoanelor defavorizate la efectuarea pld{ilor la

serviciile comunale 9i resursele energetice se stabilegte incepdnd cu data deschicJerii
sezonului de incdlzire, indiferent de data depunerii cererii, dai aceasta nu poate sii llc
depusl dupa inchiderea sezonului de incdlzire

considerafie toate
care existd una s^'l

solicitantului, c..,



46. Pe parcursul anului calendaristic, Consiliul municipal Chigindu este in drept sd
reexamineze modalitatea privind compensarea cheltuielilor persoanelor defavorizate din
municipiul Chigindu la efectuarea pldlilor la serviciile comunale gi resursefe energetice in
funcfie de resursele financiare bugetare disponibile qi de modificirile operate in Ggislalia
in vigoare.

47. Compensarea cheltuielilor persoanelor defavorizate la efectuarea pldfilor la
serviciile comunale gi resursele energetice incet eazd in luna urmdtoare celei in care
beneficiarul nu mai intrunegte condifiile stabilite in pct.2 c) la Regulamentul dat, sau in
cazul decesului bene f,rciarului.

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Adrian TALMACI



Anexa nr. I
la Regulamentul

privind compensarea cheltuielilor pentru
persoanele defavorizate din municipiul

Chigindu Ia efectuarea pldlilor pentru

serviciile comunale gi resurse energetice

aProbat Prin decizia CMC
i.l{iltain J&.'lt. zotT

.t r :.

Mlrimea
compensirii cheltuielilor pentru persoanele defavorizate din municipiul Chi9i46u la

efectuarea ptifilor pentru serviciile comunale gi resurse energetice

Mdrimea compens6rii cheltuielilorDenumirea serviciului

40la sutd lunar din suma calculatd conform

tarifului pentru energia termicl in vigoare
Alimentarea cu energia termicd

ncillzirea apei si locuin{elor

500 lei lunar pentru o familie
Alimentarea cu gaze naturale,
energie electricd, lemne gi

cdrbune, folosite Pentru incdlzire

1000 lei lunar

Alimentarea cu gaze natvtale,
energie electricd, lemne gi

clrbune, folosite pentru incdlzire
locuinlelor de citre Pensionarii
solitari

3.65 lei lunar

Diferenta in urma majordrtt
tarifului pentru transPortarea
deqeurilor menajere solide Pentru
un locatar la bloc

7.30 lei lunar

Diferenla in urma majorlrii
tarifului pentru transportarea..

degeurilor menajere solide Pentry
un locatar in sectorul Particular

10,69 lei lunar,
pentru volumul I m'

de apa suplimentar calculat

Plata pentru apa suPlimentar
calculat[ (cota-parte), in rezultatul
distribuirii pentru fi ecare

apartament a diferenfei dintre

volumul de ap6 inregistrat conform
contorului comun de la
brangamentul blocului locativ gi

volumul de apd indicat conform
contoarelor individuale ale

locatarilor



Anexa nr. Z

la Regulamentul

privind compensarea cheltuielilor pentru

persoanele defavorizate din mun ic ipiul

Chigindu la efectuarea plAfilor pentru

serviciile comunale gi resurse energetlce

aprobat Prin decizia CMC
nr.lilt ain &1.lJ.20t1

CERERE-TIP

Nr. data depunerii cererii
Telefonul de contact al solicitantului(ei)

Subsemnatul(a), domiciliat(6) in municipiul chi9in6u, str.,/bd.

rog s6-mi .orrrp.nr.rscheltuielile ia efectuareapldtilor pentru serviciile comunale 9i resursele

energetice:
cu incepere de la data de

de"lat pe propria rdspundere venitul global mediu al familiei,

Numele, prenumele

care constituie lei.

DATELE PERSONALE

ADRESA DOMICILULUI CONFORM VIZEI DE
Localitatea din

componenfa unitdlii
administrativ -

teritoriale

ADRESA DOMICILULUI DE FACTO dac6 este viza de regedi ,nLlsec
Localitatea din

componenfa unitAlii
administrativ -

teritoriale

Numele
Prenumele
Anul, luna, ziua na$terii
Codul personal (IDNP)
Starea civild Casetorit(e)

Celibatar(d)
Divo4at(6)
Vdduv(6)t

Statutul social Angajat(d) in cAmpul muncii /neangajat(a)

Satisfac serviciul militar
Student(6)
Pensionar(6)t

*) A se sublinia

Unitatea administrativ -

teritorialE din componenta
municiPiului

Municipiul
Chigindu

Unitatea administrativ -

teritoriald din componenta
municipiului

Municipiul
Chipin6u

DATELE SO LU IEI
Numele
Prenumele

Angajat(6) in cimpul muncii/neangaiat(d)

Satisfac serviciul militar
Student([)
Pensionar(6)

Statutul social

*) A se srrhlinia



Nuam O Dou[ Dersoane Trei Mai mult de trei persoane*

COPIII
Fird copii Un copil Doi copii Trei copii Mai mult de trei copii*
*) A se sublinia

ALTE PERSOANE AFLATE LA

*) A se sublinia

DATELE ALTOR MEMBRI AI FAMILIEI
Numele, prenumele Statutul social

LA CERERE SE ANEXE AZAZ

fl buletinul de identitate (copie);

n adeverinfa de nagtere a copiilor (copie);

I certificatul despre starea civilI (copie);

n certificatul despre componenfa familiei gi extrasul din contul personal;

n actul care confirmd dreptul de proprietate asupra imobilului;
tr facturile despre plata la serviciile comunale gi resursele energetice pentru ultima luni pdnd la

depunerea cererii (copii);

n certificatul privind salariul (dup6 caz bursa) pentru 12 luni precedente de la depunerea cererii,
eliberat de la locul de muncd pentru persoanele incadrate in c6mpul muncii, certificatul de

gomer pentru 12 luni precedente de la data depunerii cererii gi suma alocaliei de gomer, eliberat
de cltre Agenfia Teritoriald pentru Ocuparea Forfei de Munc6;

E certificat cu privire la mdrimea pensiei, pentru 12 luni precedente de la depunerea cererii,
eliberat de c[tre Casa Teritoriali de Asiguriri Sociale certificatul privind mhrimea pensiilor,
copia legitimafiei, cu indicarea de mlrimea pensiei pentru pensionari, persoane cu dizabilitafi;

n certificate despre plitile sociale, pensiile complementare, alocatiile qi indemnizafiile eliberate,
dupd caz, .de c6tre Direcfia teritoriald de asistenfd social6, Casa Teritoriald de Asigurare
Sociald, Agentia teritoriale pentru o€uparea Forfei de muncd gi de organele judiciare;

n avizul de gedere (tradus) pentru ultimele 12 luni precedente de la data depunerii cererii pentru

coproprietari aflati peste hotare, eliberat de organele abilitate competente.

SUBSEMNATUL/A
(Numele, prenumele)

Declar pe propria rlspundere cil imi dau acordul cu privire la utilizarea gi prelucrarea
datelor cu caracter personal, precum gi declar ci datele prezentate de citre mine sunt
veridice gi corespund in totalitate realittr{ii.
Am luat cunogtinfii cu prevederile pct. 24 ale Regulamentului cu privire privind
acordarea de compensafii persoanelor defavorizate din municipiul Chiginiu.

Semnituri

PERSOANA RESPONSABILA DESEMNATA DE ORGANUL ABILITAT:

Numele, prenumele

Numbrul de contact

Numlrulcererii
Data primirii cererii

Semndtura L.sj.



Anexa nr. 3

aprobat prin decizia CMC
nr.45/8 din N. +J. zOfi

Calculul venitului global al familiei
domiciliatd pe adresa

Nr.
crt. Numele, prenumele Gradul de rudenie

Mdrimea venitului
conform certificatului
depus, pentru 12luni

precedente, lei
I 2 'l 4

TOTAL:

Vellul Slobal atfamiliei constituie, tn mediu pe lund, lei
(Suma totalii col. 4 : numtrrur membrilor familiei : rz iuni;

Semnitura solicitantului




