CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU
DECIZIE
17/7

din 28 octombrie 2008

Cu privire la operarea unor modificări
în decizia Consiliului municipal Chişinău
nr.15/15 din 25.09.08 „ Despre Regulamentul
privind mecanismul de acordare a ajutoarelor
sociale păturilor social-vulnerabile din municipiul
Chişinău la achitarea serviciilor comunale şi
pentru consumul de gaze naturale, lemne şi cărbune
folosite pentru încălzire ”

Întru executarea deciziei Consiliului municipal Chişinău nr.15/15 din 25.09.2008
"Despre Regulamentul privind mecanismul de acordare a ajutoarelor sociale păturilor
social-vulnerabile din municipiul Chişinău la achitarea serviciilor comunale şi pentru
consumul de gaze naturale, lemne şi cărbune folosite pentru încălzire", în temeiul art.8
(4) din Legea Republicii Moldova nr. 397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele
publice locale", art. 14 (4) şi art. 19 (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din
28.12.2006 "Privind administraţia publică locală", Consiliul municipal Chişinău
DECIDE:
1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în decizia Consiliului
municipal Chişinău nr.15/15 din 25.09.2008 "Despre Regulamentul privind mecanismul
de acordare a ajutoarelor sociale păturilor social-vulnerabile din municipiul Chişinău la
achitarea serviciilor comunale şi pentru consumul de gaze naturale, lemne şi cărbune
folosite pentru încălzire":
1.1. În pct.1 şi pct.2 cuvintele "de la 15 octombrie 2008" se substituie prin
cuvintele "de la 1 noiembrie 2008".
1.2. În pct.5 după cuvintele "Preturile de sector" se completează cu următorul text:
"..., prin intermediul Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare,..." şi
mai departe după text.
1.3. În pct. 6 după cuvântul "Infocom" se introduc
Chişinău-gaz".

cuvintele: "..., şi S.R.L.

1.4. În subpunctul 6.1. cuvintele "Preturile de sector" se substituie prin cuvintele
"Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare".
2. Se modifică anexa nr.1 la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 15/15 din
25.09.2008, care va avea un nou cuprins, conform anexei la prezenta decizie.
3. Se modifică şi se completează anexa nr.2 la decizia Consiliului municipal
Chişinău nr. 15/15 din 25.09.2008, după cum urmează:

3.1.

La pct. 3:
- în alineatul întâi după cuvintele "cheltuielile consumatorilor" se introduc
cuvintele "enumeraţi în pct. 2" şi mai departe după text;
- în alineatul doi cuvântul "arătate" se substituie cu cuvântul "reflectate";

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

- în alineatul trei, în paranteze, în loc de cuvintele "o persoană majoră, care nu
este membru al unei familii" se scriu cuvintele "orice persoană adultă, care nu
face parte dint-o familie";
- la sfârşit se introduc următoarele alineate noi, după cum urmează:
"- servicii comunale – agent termic folosit pentru încălzirea centralizată şi apă
caldă, gaze naturale, lemne şi cărbune folosite pentru încălzire";
"- solicitant – unul dintre membrii familiei cu capacitatea deplină de exerciţiu
sau reprezentantul legal al familiei care depune cererea de acordare a
ajutorului social".
La pct. 4 cuvintele "pe luna precedentă a anului" se substituie cu cuvintele
"pe trimestrul precedent al anului ".
Pct. 7 se modifică având următorul cuprins:
"7. Ajutoare sociale pentru consumatorii municipiului Chişinău se stabilesc:
- pentru agent termic la încălzire centralizată pe perioada sezonului rece şi la
apă caldă pe perioada anului calendaristic, cu transferarea sumei de ajutoare
sociale acordate furnizorului de energie termică;
- pentru gazele naturale folosite la încălzire autonomă şi producerea apei
calde pe perioada sezonului rece, cu transferarea sumei de ajutoare sociale
acordate furnizorului de gaze naturale;
- pentru lemne şi cărbune folosite la încălzire pe perioada sezonului rece, cu
acordarea mijloacelor financiare în numerar prin intermediul Direcţiei
generale asistenţă socială şi Primăriilor satelor (comunelor) şi oraşelor din
cadrul municipiului Chişinău".
La pct.8 după cuvintele "în bonul de plată" se introduc cuvintele "pentru
serviciile comunale".
În tot textul Regulamentului cuvintele "Preturile de sector" se substituie cu
cuvintele "Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare".
Pct.11 se completează în final cu următorul text "..., în cadrul cărora vor fi
instituite Comisii pentru examinarea cererilor depuse (în continuare Comisia)".
Pct.16 se completează în final cu următoarea sintagmă "..., precum şi

efectuarea controlului asupra condiţiilor de trai”.
3.8. În pct.18 cuvintele "şi calcularea venitului global pentru o persoană" se
exclud.
3.9. În pct. 21:
- după cuvintele "de ajutoare sociale" se introduc cuvintele "sunt întocmite de
către Comisie şi";
- după cuvintele "Î.M. „Infocom”," se introduc cuvintele "S.R.L. „Chişinăugaz”, Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare ".
3.10. Pct. 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"22. În baza listelor prezentate:
- Î.M. „Infocom” va calcula suma ajutoarelor sociale acordate pentru plata
serviciilor la încălzire centralizată şi apă caldă (agent termic), pentru lemne şi
cărbune;
- S.R.L. „Chişinău-gaz” va calcula suma ajutoarelor pentru plata serviciilor la
gazele naturale folosite pentru încălzirea autonomă.

3.11. În pct. 23:
- după cuvintele "Î.M. „Infocom” va" se introduc cuvintele "..., şi S.R.L.
„Chişinău-gaz” vor";
- după cuvintele "(pentru agent termic)" se introduc cuvintele "şi gaze
naturale folosite la încălzirea autonomă".

3.12. După pct. 23 se adaugă pct. 24 nou, având un alt conţinut:
"24. Î.M. „Infocom” şi S.R.L. „Chişinău-gaz” vor transmite furnizorilor de
energie termică şi gaze naturale, precum şi Direcţiei generale locativcomunale şi amenajare a municipiului Chişinău listele titularilor de ajutoare
sociale, cu indicarea sumei de ajutor social calculat."
3.13. Fostul pct. 24 devine pct. 27 şi după cuvintele "social acordat
consumatorilor" se introduc cuvintele "la serviciile de alimentare cu energie
termică".
3.14. Pct. 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"25. După verificare, furnizorii de energie termică şi gaze naturale, Direcţia
generală locativ-comunală şi amenajare a municipiului Chişinău se obligă să
prezinte lunar, nu mai târziu de data de 15 a lunii următoare a perioadei de
gestiune, Direcţiei generale finanţe a Consiliului municipal Chişinău raportul
privind suma ajutoarelor sociale calculate".
3.15. Pct. 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"26. În baza informaţiei prezentate de către furnizorii de servicii comunale,
Primăriile oraşelor, satelor (comunelor) din componenţa municipiului
Chişinău şi Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare, Direcţia
generală finanţe a Consiliului municipal Chişinău va transfera la contul
acestora, în modul stabilit şi în limita mijloacelor financiare disponibile, suma
mijloacelor băneşti pentru achitarea ajutoarelor sociale".
3.16. Pct. 27 din capitolul "Dispoziţii finale" devine pct.28 având un alt cuprins:
" Acordarea ajutoarelor sociale pentru serviciile comunale beneficiarilor se
stabileşte pentru tot sezonul de încălzire, începând cu data deschiderii
acestuia, indiferent de data cererii, care nu trebuie să fie depusă mai târziu de
data închiderii sezonului de încălzire. Persoanele care în urma autoevaluării
venitului global consideră că întrunesc criteriile prezentului regulament vor
achita 60 la sută din factura lunară pentru serviciile comunale şi gaze naturale
(în condiţiile Hotărârii de Guvern nr. 191 din 19.02.2002), urmând să
depună cererea pentru acordarea ajutorului social până la încheierea
sezonului de încălzire".
3.17. Fostele pct. 28, 29 şi 30 devin, respectiv, pct. 29, 30 şi 31.
4. Se abrogă pct.2 al deciziei Consiliului municipal Chişinău nr.64/2 din
25.01.2007 "Cu privire la aprobarea tarifului la energia termică livrată de S.A.
„Termocom”".
5. Direcţia relaţii publice va asigura mediatizarea prezentei decizii.
6. Controlul privind executarea prezentei decizii se pune în sarcina primarului
general dl Dorin Chirtoacă.
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