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Cu privire la distribuirea intre

autoritdtile/institu{iile publice a
mijloacelor financiare in vederea
compensdrii cheltuielilor suportate
la efectuarea pldlilor pentru resursele
energetice de cdtre persoanele defavorizate
din municipiul Chigindu pentru
luna aprilie2020

Avdnd in vedere informalia Direcliei generale locativ-comunale gi amenajare
a Consiliului municipal Chigindu privind compensarea cheltuielilor persoanelor
defavorizate din municipiul Chigindu la efectuarea pldlilor pentru serviciile
comunale gi resursele energetice, folosite Ia incdlzirea locuinfelor, in temeiul
deciziilor Consiliului municipal Chiqindu nr. 212 din 20.11.2019 ,,Cu privire la
compensarea cheltuielilor persoanelor defavortzate din municipiul Chiqindu la
efectuarea p16!ilor pentru serviciile comunale qi resursele energetice in sezonul
rece 2019-2020" gi ff. 1516 din 22.I2.20t7 ,,Cu privire Ia aprobarea
Regulamentului privind compensarea dheltuielilor pentru persoanele defavorizate
din municipiul Chigindu la efectuarea pldlilor pentru serviciile comunale qi
resursele energetice", nr. 614 din 26.12.2019 ,,Cu privire la aprobarea bugetului
municipal Chigindu pe anul 2020 in lectura a doua", afi. 15 alin. (1) pct. (8) lit. b)
gi art. 16 alin. (1) din Legea w. 13612016 ,,Privind statutul municipiului Chigindu",
art. 29 alin. (1) gi art. 32 alin. (1) din Legea nr. 43612006 ,,Privind administralia
publicd locald, Primarul General al municipiului Chigindu DISPUNE:

1. Se permite distribuirea intre autoritSlile/instituliile publice a mijloacelor
financiare in vederea compensdrii cheltuielilor suportate la efectuarea pl61ilor
pentru resursele energetice, folosite de cdtre persoanele defavorlzate laincdlzirea
locuin(elor calculate pentru luna aprilie 2020.

1.1. Direclia general[ locativ-comunald gi amenaj are va micqora alocaliile
aprobate pentru compensarea cheltuielilor menlionate cu suma de 583568,0lei.
1.2. Mijloacele financiare se distribuie dupd cum urmeaz6:

alocaliilor
pentru luna
aprilie 2020

Suma

Denumirea executorului de buget

Pretura
Pretura
Pretura
Pretura
Pretura

sectorului Botanica
sectorului Rdqcani
sectorului Centru
sectorului Ciocana
sectorului Buiucani

Total bugetul municiPal
comunei Bubuieci
comunei Budeqti
comunei Ciorescu
oraqului Codru
satului Condrila
Primiria oragului Cricova
Primdria orasului Vadul lui Vodd
Primdria satului Ghidighici
Primdria cmunei Grdtieqti
Primdria comunei Colonila
Primdria oras-ului Sdngera
Primdria comunei St5uceni
Primdria comunei Tohatin
Primdria comunei Tru$eni
Primdria oraqului Vatra
Primdria comunei Cruzeqti ,
Total bugetele de nivelul intAi

Primdria
Primdria
Primdria
Primdria
Primdria

Total

16200,0
18300,0
27300,0
8700,0
9100,0
79600,0
20100.0
20100.0
22200.0
15960.0
5850,0
8250,0
234676.0
17250,0
45300.0
9000,0
28732,0
6000,0
5250,0
54000,0
8400,0
3900,0
504968,0
583568,0

2. Direclia general[ finanle (dna Olesea Pgenilchi) gi autoritelile/instituliile publice
vor opera modificdrile ce se impun in bugetele unitdlilor administrativ-

teritoriale respective gi in devizele de cheltuieli.
3. Controlul privind executareaprezentei dispozifii mi-l asum.

