
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 

 
   PROIECT 

                            D E C I Z I E  Nr. ___  /___             

din ___ __________  2023                                 

 
cu privire la acordarea compensației unice  

pentru conectarea la conducta de gaze naturale  

 

În conformitate cu: 

- Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;  

- Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;  

- Legea nr. 397/2003 privind finanţele publice locale;  

- Legea nr. 181/2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale;   

- Hotărârea Guvernului nr. 1255/2007 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 nr.1 din 17.02.2023 cu 

privire la acordarea compensației unice, Consiliul raional Cimişlia,  

 
D E C I D E : 

 

1. Se aprobă numărul beneficiarilor de compensaţii unice pentru conectarea la 

conducta de gaze naturale și cuantumul compensaţiei în sumă de 3750,0 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 sumele 

corespunzătoare 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 dlui Vadim Torgai, 

vicepreședintele raionului. 

5. Prezenta decizie se  publică în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la 

cunoştinţă:   

- Direcției Finanțe Cimișlia; 

- Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei; 

- Persoanelor nominalizate în anexă; 

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

Preşedintele şedinţei                                                 __________________                                                   
  

Contrasemnează: 

Secretarul consiliului      Gheorghe Netedu   

http://www.raioncimislia.md/


 
Coordonat:   

 

Vicepreşedinte al raionului    Vadim Torgai 

 

 

Avizat:          

Secretarul consiliului         Gheorghe Netedu 

Șef, Secția Administrație Publică       Mariana Vasluian 

Șef, Secția Juridică        Ghenadie Grosu 

Proiect elaborat de:        

Șef, Direcție Finanțe Cimișlia    Olesea Răcilă 

 

 

 

 

Anexă   

la Decizia consiliului raional  

nr.___  din ________ 2023 

 

 

L I S T A 

beneficiarilor de compensație unică pentru  

conectarea la conducta de gaze naturale 

 

 

Nr. 

d/o 
Numele, prenumele Funcția 

Localitatea 

/domiciliu 

Suma 

(lei) 

1 Ghenciu Vasile profesor Sagaidac 750 

2 Lungu Angela profesor Sagaidac 750 

3 Cojocaru Galina învățător Sagaidac 750 

4 Cojocari Vera educator Sagaidac 750 

5 Loghin Alexandra educator Sagaidac 750 

 TOTAL   3750,0 
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NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie nr.___/___ din __________2023 
 

cu privire la acordarea compensației unice  

pentru conectarea la conducta de gaze naturale 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Direcția Finanțe 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finalităţile 

urmărite  

Proiectul deciziei a fost elaborat în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 1255 

din 19.11.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea compensației 

unice pentru conectarea la conducta  de gaze naturale a unor categorii de populație din 

mediul rural. Prin procesul verbal nr. 1 din 17 februarie 2023, Comisia pentru 

identificarea beneficiarilor de compensație unică pentru conectarea la conducta de gaze 

naturale a stabilit 5 beneficiari de compensație unică. Prin Decizia nr. 1 din 17 februarie 

2023, a fost aprobată necesitatea de acordare a compensației unice. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi. 
Principala prevedere a proiectului de decizie este acordarea compensației unice 

pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populație din mediul 

rural, în sumă de 3750,0 lei, mijloace financiare spre alocare de la bugetul de stat. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

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 încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 
Prezentul proiect de decizie prevede modificarea deciziei de aprobare a bugetului 

raional pentru anul 2023 și toate modificările corespund cu prevederile Legii nr. 397 din 

16.10.2003 privind finanţele publice locale. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative și 

a Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, anunțul cu privire la 

consultări publice și proiectul de decizie cu toate explicațiile de rigoare sînt plasate pe 

pagina web oficială a Consiliului Raional Cimișlia www.raioncimislia.md, secțiunea – 

Transparența decizională/ Proiecte de decizii. 

Proiectul de decizie se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare 

și se propune consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință. 

 

 
 

 

 

Șef direcţiei finanţe       Olesea Răcilă  
 

http://www.raioncimislia.md/



