
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

PROIECT
DE CIZIE Nr. 23/&X/

cu privire la acordarea compensa{iei unice
pentru conectarea Ia conducta de gaze naturale

in conformitate cu:

- Legea nr. 435/2006 privind descentralizareaadministrativd;
- Legea nr.43612006 privind administra{ia publicl local6;
- Legea w.397/2003 privind finantele publice locale;
- Legea nr. 181/2014 finanlelor publice gi responsabilitdtii bugetar-fiscale;
- Hotlrirea Guvernului nr.1255 din 19 noiembrie20}7 cu privire la aprobarea Regulamentului

privind acordarea compensafiei unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor
categorii de popula{ie din mediul rural.

In baza procesului verbal nr.l din 21.05.2021 gi deciziei comisiei speciale nr.l din
21.05.2021 cu privire la acordarea compensatiei unice,

Consiliul raional Cimiglia

DECIDE:
AI{e

1. Se aprobl qumSn*l-beneficiarilor de compensalii unice pentru conectarea la conducta de
gaze naturale qi cuantumul compensa{iei in sumd de  conform anexei.

2. Direc{ia Finanfe va prezenta Ministerului Finan{elor informalia privind suma qi numirul
beneficiarilor de compensafii, aprobati de cdtre Consiliul raional Cimiqlia, pentru alocarea
mijloacelor financiare de la bugetul de stat.

3. Direcfia Asistenld Social6 qi Protec{ie a Familiei va transfera sumele corespunzltoare
beneficiarilor qi vaprezenta trimestrial, pind la data de 10 a lunii urmdtoare trimestrului de
gestiune, raport (darea de seaml) privind utilizarca sumelor alocate pentru compensarea
cheltuielilor de conectare la conducta de gaze naturale.

4. Controlul asupra executdrii prezentei decizii se atribuie dlui Vadim Torgai, vicepreqedintele
raionului.

S.Prezenta decizie se publicd in Registrul de stat al actelor locale gi se aduce la cunogtinld:
- Direc{iei Finanle Cimiglia;
- Direcfiei Asistenld Sociald Ei Protecfie a Familiei;
- Persoanelor nominalizate in anex6;

- Prin publicare pe pagina web a Consiliului raional Cimislia www.raioncimislia.md

Preqedintele qedinfei

Secretarul Consiliului Gheorghe Netedu

Vadim Torgai, vicepregedintele raionului

Gheorghe Netedu, secretarul Consiliului

Olga Gorban, qef Directie finante

din 30 2021

Coordonat:

Avizat:

Proiect elaborat de:



Secretarul Consiliului raional

LISTA
beneficiarilor de compensa{ie unicl pentru

conectarea la conducta de gaze naturale

AnexI

la decizia Consiliului raional

nr.- din 

-

Gheorghe Netedu

Nr.
dlo

Numele, prenumele Func(ia Localitatea Suma (lei)

I lavgur
2 lavgur
3 avgur

4 Gradiste
5 Gradiste
6 Sagaidac
7 Sagaidac
8 avgur

TOTAL:



NOTA INFORMATIVA
la proiectul deciziei

cu privire la acordarea compensa(iei unice

pentru conectarea la conducta de gaze naturale

1. Denumirea autorului qi, dupi caz, t participanfilor la elaborarea proiectului
Direc{ia Finan{e

2. Condi(iile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ gi finalitifile
urmirite

Proiectul deciziei a fost elaborat in conformitate cu Hotlrirea Guvernuluinr.l255
din 19.11.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea compensaliei

unice pentru conectarea la conducta de gaze nafiirale a unor categorii de populalie din

mediul rural. Prin procesul verbal nr.l din 2l mai 2021, Comisia pentru identificarea

beneficiarilor de compensa{ie unicd pentru conectarea la conducta de gaze naturale a

stabilit 8 beneficiari de compensafie unic6. Prin Decizia w.l din 21.05.2021, a fost

aprobatI necesitatea de acordare a compensa{iei unice.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop

armonizarea legislafiei nafionale cu legislatia Uniunii Europene.
4. Principalele prevederi ale proiectului qi evidenfierea elementelor noi.

Principala prevedere a proiectului de decizie este acordarea compensaliei unice
pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populalie din mediul rural,
in sumd de 6,0 mii lei, mijloace financiare spre alocare de la bugetul de stat.

5. Fundamentarea economico-financiarl
Impactul economico-financiar nu presupune cheltuieli suplimentare necesare pentru

implementarea prevederilor prezentei decizii, toate sursele financiare vor fi alocate din
contul bugetului de stat.

6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Prezentul proiect de decizie prevede modificarea deciziei de aprobare a bugetului

raional pentru anul202l Ei toate modificdrile corespund cu prevederile Legii nr.397 din
16.10.2003 privind finantele publice locale.

7. Avizarea qi consultarea publicl a proiectului
In scopul respectlrii prevederilor Legii nr.23912008 privind transparen[a in procesul

decizional, prezentul proiect de decizie este plasat pe pagina web oficiald, a Consiliului
raional Cimflia www.raioncimislia.md.

8. Constatlrile expertizei anticorupfie
in conformitate cu Legea nr.tOOTZOtT cu privire la actele normative, proiectul de

decizie se va supune expertizei anticorup{iei de cltre direc{ia finan{e, care se va anexa la
proiectul dec iziei r epartizat consi I i erilor raionali.

9. Constatirile expertizei de compatibilitate
10. Constatirile expertizei juridice
11. Constatirile altor expertize

Proiectul de decizie se prezintd comisiilor consultative de specialitate pentru avizare

gi se propune consiliului raional pentru examinare qi adoptare in qedinld.

6$ef Direcfie Finanfe /M Olga GORBAII



REPUBLICA MOLDOYA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

MI)-.1101, or, Cimiglia, Bd" gtefan cel Mare, 12. Ttl, +373 2{l 22058} fax. +373 2{l 23399
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DA

Comisiei pentru identificarea
pentru concctarea Ia

din 2l mai 2021

CIZI A

benefi ciarilor de compensa{ii unice

conduilta de gaze naturale

ur._1_

"Cu privire la acordared compensaliilor

unice pentru conectarea la conducta

de gaxe naturale fi anor cotegorii tle

populalie din mediul ruralo

in conformiate cu Legea nr.154 *XVI din 05.07.2007 privind acordarea

$ompensatiei unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor

categorii de populafie din mediul rural, Hotirtrea Guvernului nr.l255 din

1g.fi.2007 ';Cu piirir* la aprobarea Regulamentului privind acordarea

compensafiei unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor

categorii de popula$e din mediul ruralo', qi prosesului verbal nr.l din 2l mai

2021, comisia speciali raionalE pentru acordarea compensatriei unice pentnr

coneotarea Ia conducta de gaze naturale s unor categorii de populalie din mediul

rural DECIDE :

l. A acorda compensafie unicd pentru conectarea la conducta de gaze

naturale pentru*8 persoane din mediul rural, in sumi total[ de 6000 (qase mii)

lei dupi cum uremaz6:

Nr.

d/o

Numele, prenumele l;uncIia l,ocalitatea Surna (lei)

I Javgur
1 Javsur

J Javgur

4 CradiEte

5 Gradiqte

6 Sagaidac

I Sagaidac

8 Javgur



Prqedintele comisiei

Secretarul comisiei

2. Controlul asupra executflrii decizii se atribuie cornisiei speciale.

Torgai Yadim

Elenn Ergova


