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proiect

DECIZIA Nr.3/6
din 07 aprilie 2022

Cu privire la acordarea compensaliei unice pentru

conectarea la conducta de gaze naturale

in temeiul prevederilor Legii nr. 154-XVI din 05.07 .2007 privind acordarea compensaliei unice
pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populalie din mediul rural, art. 10,

118-126 Codul Administrativ nr. 11612018, Hotdrdrii Guvernului Ilepublicii Moldova nr. 1255 din
19.11.2007 ,,Cu privire la acordarea compensaliei unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale
a unor categorii de populalie din mediul rural" qi procesului - verbal al ;edinlei comisiei speciale privind
acordarea compensaliei unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale nr. 1 din 24.02.2022,
Consiliul Raional

DECIDE:

Se aprobi lista beneficiarilor compensaliei unice pentru conectarea la re{eaua de gaze naturale, ( 3
familii cu 4 beneficiari ) conform anexei.

2. Direclia Generald Finanle ( dna Galina Colun) vaprezentamaterialele Ministerului Finan{elor gi

va organiza activitdlile privind finanfarea.

3. Prezenta decizie se include in registrul de stat al actelor locale cu drept de atac in Judecdtoria

Orhei in condiliile Codului administrativ in termen de 30 zile de la comunicarea persoanelor

vizate.

4. Pre;edintele raioului dl Dinu Jurcanu comisia consultativd de specialitate economie, buget gi

finanfe ( preEedinte dna Parutenco Nelli), vor asigura controlul executdrii prezentei decizii.

Pregedintole gedinlei

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman

Coordonat:

t4
Yizat:

D.Jurcanu - pregedintele raionului
T.Platon - vicepreqedintele raionului

S.Caraman-secretarul Consiliului Raional
Colun gef, Direclia Generald Finanle

Elaborat:G.MinzIrtean

M.Batrincea - $ef, Serviciul Juridic



Anexa nr.l

la decizia Consiliului Raional Orhei

nr.316 din 07 aprilie 2022

Lista

Beneficiarilor ai compensaliei unice pentru conectarea locuinlelor la releaua de gaze naturale:

Total: 3 familii cu 4 beneficiari 3750 - 00

Secretarul Consiliului raional Serghei Caraman

Nr.
d/o

Nume, prenume
Solicitantului

Adresa

iuridica
Func!ia
solicitantuilui

Studiile
solicitantului

Suma stabilitd
(lei)

1 750 - 00

2 1500 - 00

3 750 - 00

4 7s0 - 00



Noti informativi
La proiectul de decizie ,,Cu privire la acordarea compensa{iei unice pentru conectarea la conducta

de gaze naturale".

1' Denumirea autorului qi dupi caz, aparticipan{ilor la elaborarea proiectului.

$eful Direcfiei generale asitenfd sociald qi protecfie a familiei orhei.
2' Condifiite ce au impus elaborarea proiectului de decizie qi finaliti(ile urmlrite:

Proiectul de decizie a fost elaborat in temeiul prevederilor Legii nr. 154-XVI din 05.07 .2007
privind acordarea compensaliei unice pentru conectarea la conduct a de gaze naturale a unor
categorii de populafie din mediul rural, art. 10, 118-126 Codul Administrativ nr. 116120lg,
Hotdrdrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1255 din lg.ll.2o}7 ,,Cu privire la acordarea
compensafiei unice pentru conectarea la conducta de gazenaturale a unor categorii de populalie din
mediul rural" qi procesului - verbal al gedinfei comisiei speciale privind acordarea compensa{iei

unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale nr. 1 din 24.02.2022.

3. Principalele prevederi ale proiectului qi evidenfierea elementelor noi.

Proiectul de decizie prevede acordarea compensafiei unice pentru conectarea la conducta
de gaze naturale. in bazacererilor :

Cererea cet. , de a beneficia de compensafia
unicd pentru conectarea la refeaua de gaze naturale a unor categorii de populalie din mediul rural,
in conformitate cu Hotdrarea Guvemuluinr. r25s din l9.l 1.2007.

Cererea cet.  de a beneficia de compensalia unicd
pentru conectarea la refeaua de gaze naturale a unor categorii de populafie din mediul rural, in
conformitate cu Hotdrdrea Guvemului nr. 1255 din 19.ll.2oo7.

Cererea cet. , de a beneficia de compensafia

unicd pentru conectarea la refeaua de gaze naturale a unor categorii de populafie din mediul rural,
in conformitate cu Hotrrdrea Guvernuluiru. 1255 din 19.1 l.2oo7.
4. Fundamentele economico - financiare.

Cheltuielile pentru implementarea proiectului de decizie constitue 3750.00 lei, sum6 stabilitii
in conformitate cu Hotdrdrea Guvernului nr. 1255 din 19.1 l.2007,privind acordarea compensafiei

unice pentru conectarea la conducta de gazenaturale, a unor categorii de populafie clin mediul rural.

Direcfia Generald Finanfe ( dna Galina Colun) vaprezentamaterialele Ministerului Finan{elor

gi va organiza activitd[ile privind finanfarea.

5. Modul de incorporare a actului in cadrur normativ in vigoare.

Proiectul deciziei, se incorporeazd in sistemul actelor normative gi nu necesitd

abrogarea/modificarea altor decizii.



6. Avizarea qi consultarea publicl a proiectului de decizie.

inbaza celor expuse qi in conformitate cu art. 32 dinLegea 100 din 22.12.201[ cu privire la

actele normative, proiectul de decizie ,, Cu privire la acordarea compensa{iei unice pentru conectarea

la conducta de gaze naturale" a fost consultat, avizat de preqedintele raionului, Direclia Generald

Finanle.

7. Consultareaexpertizeijuridice

in temeiul art.37 din Legea nr. 100 din22.12.2017 cu privire la actele normative proiectul a

fost expus expertizei juridicede cdtre specialistul principal al aparatului pregedintelui raional

(urist). Structura qi conlinutul actului corespunde normelor de tehnicd legislativd.

Reiegind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor consultative

de specialitate qi aprobate in cadrul qedinlei Consiliului Raional.

$ef Direcfia generall asistenfi sociali

Ei protecfie a familiei
Gabriela wtiNZAfnAN




