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Cu privire la compensarea cheltuielilor
persoanelor defavorizate din municipiul
Chiginau la efectuarea pld{ilor pentru
serviciile comunale gi resursele energetice
in sezonul rece 2019-2020

tn

scopul reglementdrii modului de compensare a cheltuielilor persoanelor
defavorizate din municipiul Chigindu la efectuarea pldfilor pentru serviciile comunale gi
resurse energetice, in temeiul art. 2 din Legea Republicii Moldova nr.2l5 din 29.07.2016
,,Cu privire la tineret", art.8 din Legea Republicii Moldova nr.397-XV din 16.10.2003
,,Privind finan{ele publice locale", art. t4 (3) qi art. 19 (a) din Legea Republicii Moldova
nr. 436-XVI din 28.12.2006,,Privind administralia publicd locald", art.6 din Legea nr. 136
,,Privind statutul municipiului Chiginau", Consiliul municipal Chiginlu DECIDE:
1. Se stabilegte compensarea cheltuielilor persoanelor defavorizate din municipiul
Chigindu la efectuarea pldlilor pentru serviciile comunale gi resursele energetice in sezonul
rece 2019-2020, conform Regulamentului aprobat prin decizia Consiliului municipal
Chigindu nr. 1516 din 22.I2.2017 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind
compensarea cheltuielilor persoanelor defavorizate din municipiul Chiqin[u la efectuarea
pl6{ilor pentru serviciile comunale gi resurse energetice", cu modificdrile aprobate ulterior.
2. Se stabilegte cuantumul venitului global mediu lunar (pentru 12 luni precedente de la
data depunerii cererii) in sum[ de nu mai mare de 3000 lei per persoan[ pentru compensarea
cheltuielilor la efectuarea pl[filor pentru serviciile comunale gi resursele energetice in
.
sezonul rece 2019-2020.

3. Se stabilegte pentru familiile tinere cuantumul venitului global mediu lunar (pentru
12 luni precedente de la data depunerii cererii) in sumd de nu mai mare de 5000 lei per
persoand pentru compensarea cheltuielilor la efectuarea pldlilor pentru serviciile iomunale gi
resursele energetice in sezonul rece 2019-2020.
4. Se stabilegte c6, pentru acordarea compensdrii cheltuielilor la efectuarea pldlilor pentru
serviciile comunale gi resursele energetice in sezonul rece 2019-2020, persoanele care au
beneficiat de despdgubirile respective in perioada rece 2018-2019 vor depune cereri de
confirmare privind solicitarea compensdrii cheltuielilor pentru serviciile comunale qi
resursele energetice, prin care vor confirma cd venitul lunar global este mai mic de 3000 lei
per persoand gi componenJa familiei a rdmas fbr[ modificiri (anexd).
5. Persoanele care nu au beneficiat de compensarea cheltuielilor pentru plata Ia sen,iciile
comunale qi resursele energetice in perioada rece 20 I 8-20 19. vor inainta cererea-tip
(cu anexarea actelor necesare) pentru a beneficia de aceste compensafii in perioada rece
2019'2020, in conformitate cu Regulamentul privind compensarea cheltuielilor persoanelor
defavorizate din rnunicipiul Chiginlu la et-ectuarea pl[1ilor pentru serviciile comunale gi
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