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REPUBLICA MOLDOVA
MUNICIPruL CHI$INAU

PRIMAR GENERAL
000231 65

DISPOZITIE
*./!Ld,
Cu privire la distribuirea intre

autoritdlile/instituliile publice a
mijloacelor financiare in vederea
compensdrii cheltuielilor suportate
la efectuarea p161i1or pentru resursele
energetice de cdtre persoanele defavorizate
din municipiul Chigindu pentru
luna februarre2020

Avdnd in vedere informalia Direcliei generale locativ-comunale gi amenajare
a Consiliului municipal.Chiqindu privind compensarea cheltuielilor persoanelor
defavorizate din municipiul Chiqindu la efectuarea pldlilor pentru serviciile
comunale qi resursele energetice, folosite Ia incdlzirea locuinlelor, in temeiul
deciziilor Consiliului municipal Chiqiniu nr. 212 d\n 20.II.2019 ,,Cu privire la
compensarea cheltuielilor persoanelor defavorizate din municipiul Chigindu la
efectuarea p161i1or pentru serviciile comunale qi resursele energetice in sezonul

rece 2019-2020' gi n-r. 1516 din 22.12.2017 ,,Cu privire

la

aprobarea

Regulamentului privind compensarea.cheltuielilor pentru persoanele defavorizate
din municipiul Chiqindu Ia efectuarea plSlilor pentru serviciile comunale 9i
resursele energetice", nr. 614 din 26.12.2019 ,,Cu privire la aprobarea bugetului
municipal Chigindu pe anul 2020 in lectura a doua", art. t5 alin. (1) pct. (8) lit. b)
qi art. 16 alin. (1) din Legeanr. 13612016 ,,Privind statutul municipiului Chiqindu",
art. 29 alin. (1) qi art. 32 alin. (1) din Legea rc. 43612006 ,,Privind administralia
publicd local6, Primarul General al municipiului Chigindu DISPUNE:

1. Se permite distribuirea intre autoritdtile/instituliile publice a mijloacelor
financiare in vederea compensdrii cheltuielilor suportate la efectuarea pldlilor
pentru resursele energetice, folosite de cdtre persoanele defavorizate la incdlzirea
locuinlelor calculate pentru luna febru art'e 2020 .

1.1. Direclia generaldlocativ-comunald qi amenajare va micgora alocaliile
aprobate pentru compensarea cheltuielilor menlionate cu suma de 1634097 ,}lei.
1.2. Mijloacele financiare se distribuie dupd cum urmeazd:

lei
Suma

Denumirea executorului de buget

Pretura
Pretura
Pretura
Pretura
Pretura

sectorului Botanica
sectorului Rdqcani
sectorului Centru
sectorului Ciocana
sectorului Buiucani

Total bugetul municiPal
Primdria comunei Bubuieci
Primdria comunei Budesti
Primdria comunei Ciorescu
Primdria orasului Codru
Prim6ria satului Condrita
Prim5ria orasului Cricova
Primdria oras. ului DurlesJi
Primdria satului Ghidighici
Primdria cmunei Grdtiesti
Primdria comunei Colonila
Primdria ora$ului S6ngera
Primdria comunei Stiuceni
Primdria comunei Tohatin
Primdria comunei Tru$eni
Primdria ora$ului Vata
Total busetele de nivelul intii

Total

alocaliilor

pentru luna
februarie 2020

61887,0
70065,0
129113,0
50306,0
25500,0

336871,0
83452,0
45678,0
71000.0
17r77,0
27887.0
35565,0
183758.0
66565,0
176871,0
126290.0
84274.0
26209.0
16500,0
308000.0
28000,0
1297226,0
1634A97,0

2. Direclia generald finanle (dna Olesea Pqenilchi) qi autoritdlile/instituliile publice
vor opera modificdrile ce se impun in bugetele unitdlilor administrativ-

teritoriale respective gi in devizele de cheltuieli.
3. Controlul privind executareaptezentei dispozilii mi-l asum.
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