
 

  

 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
D E C I Z I E  

           Proiect 

      
din 06 martie 2020        nr. 1/7 

 

 
”Cu privire la acordarea compensației unice  

pentru conectarea la conducta de gaze naturale” 

 

 

În conformitate cu Legea nr. 435-XVI/2006 privind descentralizarea administrativă, 

Legea nr. 436-XVI/2006 privind administraţia publică locală, Legea nr.397-XV/2003 privind 

finanţele publice locale, Hotărîrea Guvernului nr.1255 din 19 noiembrie 2007 cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind acordarea compensației unice pentru conectarea la conducta 

de gaze naturale a unor categorii de populație din mediul rural, în baza procesului verbal și  

deciziei comisiei speciale  cu privire la acordarea compensației unice nr.1 din 11.02.2020, 

Consiliul raional Cimişlia DECIDE: 

 

 

1. A acorda compensația unică pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor 

categorii de populație din mediul rural, în sumă de 6,0 mii lei, conform anexei. 

2. Direcția finanțe va prezenta Ministerului finanțelor  informația privind suma și numărul 

beneficiarilor de compensații, aprobată de către Consiliul raional Cimișlia, pentru alocarea 

mijloacelor financiare de la  bugetul de stat. 

3. Direcția  asistență socială și protecție a familiei va transfera instituțiilor financiare sumele 

corespunzătoare și listele perfectate ale beneficiarilor și va prezenta trimestrial , pînă la 

data de  10 a lunii următoare trimestrului de gestiune, raport (darea de seamă) privind 

utilizarea sumelor alocate pentru compensarea cheltuielilor de conectare la conducta de 

gaze naturale. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie vicepreședintelui raionului pe 

probleme sociale. 

5. Prezenta decizie se aduce la cunoștință public prin publicare pe pagina oficială a 

Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md. 

 

Preşedintele şedinţei  

Secretarul Consiliului Spînu Vasile  

 

Proiect Coordonat de:                                                                              Mihail Olărescu, preşedintele raionului 

Avizat:                                                                                                    Vasile Spînu, secretarul Consiliului  

                    Ludmila Lupușor, specialist principal (jurist) 

Proiect elaborat de:       Olga  Gorban , șef  Direcţie finanţe  



 

 

Anexă  

la decizia Consiliului raional 

nr.1/7 din 06.03.2020 

 

 

L I S T A  

beneficiarilor de compensație unică  

pentru conectarea la conducta de gaze naturale 

 

 

Nr. 

d/o 

Numele, prenumele Categoria persoanelor 

din mediul rural 

Localitatea Suma (lei) 

1 pedagog Satul Nou 750,0 

2 pedagog Satul Nou 750,0 

3 pedagog Selemet 750,0 

4 pedagog Selemet 750,0 

5 pedagog Selemet 750,0 

6 pedagog Selemet 750,0 

7 pedagog Selemet 750,0 

8  pedagog Selemet 750,0 

 TOTAL :   6000,0 

 

 

 

Secretarul Consiliului raional     Vasile SPÎNU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei 

 

”Cu privire la acordarea compensației unice 

pentru conectarea la conducta de gaze naturale” 

 

 

 

            La ședința Comisiei pentru identificarea beneficiarilor de compensație unică pentru 

conectarea la conducta de gaze naturale nr.1 din 11 februarie 2020,  au fost stabiliți 8 

beneficiari de compensație unică și  s-a luat decizia de a confirma necesitatea de acordare la 

toți 8 beneficiari compensație unică. 

Hotărîrea Guvernului nr.1255 din 19.11.2007 prevede că comisia specială examinează 

cererile solicitanților, întocmește procese verbale despre confirmare, neconfirmare  a 

necesității de acordare a compnesațeiei și vine cu propunera către Consiliul raional. 

            Prin proiectul de decizie dat, se propune acordarea  compensației unice pentru 

conectarea la conducta de gaze naturale la 8 persoane  din mediul rural, în sumă totală de 6,0 

mii lei. 

 

 

 

Şef  al Direcţiei finanţe        Olga GORBAN 

 




