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REGULAMENTUL
privind mecanismul de acordare a compensațiilor consumatorilor gospodăriilor din
or. Durlești la achitarea serviciilor de evacuare a deșeurilor menajer solide
I. Dispoziții generale
1. Prezentul regulament stabilește modul de acordare de la bugetul local a ajutoarelor
(compensațiilor) consumatorilor din or. Durlești pentru plata serviciilor de evacuare a deșeurilor
menajer solide.
2. Ajutoarele (compensațiile) pentru plata serviciilor de evacuare a deșeurilor menajer solide
se acordă următoarelor categorii de consumatori:
- persoanelor care au atins vârsta standard de pensionare care are un venit global mediu lunar
mai mic decât minimum de existență sau locuiesc singuri;
- șomerilor care locuiesc singuri, înregistrați la agenția teritorială pentru ocuparea forței de
muncă în a cărei rază teritorială își are domiciliul și care nu refuză neîntemeiat un loc de muncă
corespunzător sau participarea la servicii de stimulare a ocupării forței de muncă oferite de agenții;
- familiilor defavorizate social;
3. În sensul prezentului regulament se definesc următoarele noțiuni:
- ajutoare (compensații) – mijloacele financiare ce acoperă total sau parțial cheltuielile
consumatorilor pentru plata serviciilor de evacuare a deșeurilor menajer solide;
- titular de ajutoare (compensaţii) – persoana /familia cu loc permanent de trai în or. Durlești,
care face parte din categoriile specificate în pct.2 şi pct.4 ale prezentului regulament;
- familia defavorizată – familia care are un venit global mediu lunar mai mic decât minimum
de existență;
- minimum de existenţă - volumul minim de bunuri materiale şi servicii necesare pentru
satisfacerea cerinţelor primordiale, menţinerea sănătăţii şi susţinerea viabilităţii omului, conform
informaţiei publicate în buletinele statistice ale Biroului Naţional de Statistică al Republicii
Moldova;
- venitul global al unei persoane /familii - suma mijloacelor obţinute sub formă bănească şi
naturală într-o anumită perioadă de timp din munca retribuită (salariul de la locul de muncă de bază
şi prin cumul), din toate tipurile de activitate antreprenorială, prestaţiile sociale (pensii, burse,
alocaţii, plăţi compensatorii, ajutor material ş. a.), veniturile de la folosirea terenurilor agricole din
gospodăria ţărănească (de fermier) şi loturilor de pământ, cele obţinute de la creşterea animalelor şi
păsărilor, precum şi alte tipuri de venituri, inclusiv din proprietate şi de la rudele aflate peste hotare.
4. Ajutoare se acordă în funcţie de nivelul venitului global al unei persoane a familiei, care
nu depăşeşte valoarea minimă de existenţă medie pentru o persoană în R. Moldova pe luna
precedentă a anului curent.

5. Venitul global al unei persoane/familii este calculat de către organul abilitat, în
conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de determinare a venitului global
al unei persoane (familii), aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1084 din
04.10.2004.
6. Titular al ajutoarelor (compensaţiilor) poate fi proprietarul locuinţei sau titularul
contractului de închiriere a acesteia ori alt membru de familie major şi legal împuternicit de către
proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere. În lista titularilor de compensaţii se
indică proprietarul sau titularul contractului de închiriere.
7. Ajutoare (compensaţii) pentru serviciile de evacuare a deșeurilor menajer solide se
stabilesc pe perioada anului calendaristic şi se transferă prestatorului de servicii.
8. Suma ajutoarelor (compensaţiilor) acordate se indică în bonul de plată pe luna precedentă.
9. Consiliul local al or. Durlești aprobă anual mărimea ajutoarelor (compensaţiilor) pentru
serviciile comunale, precum şi categoriile de beneficiari.
II. Modul de colectare a datelor despre veniturile şi proprietatea solicitanţilor de
compensaţii
10. Colectarea datelor despre veniturile şi proprietatea solicitanţilor de ajutoare
(compensaţii) se efectuează în baza cererii-tip.
11. Cererea privind acordarea ajutoarelor (compensaţiilor) pentru plata serviciilor de
evacuare a deșeurilor menajer solide se depune la Primăria or. Durlești.
12. În susţinerea cererii, solicitantul va anexa, după caz, următoarele acte:
a) buletinul de identitate (copie);
b) certificatul de căsătorie/divorț (copie);
c) Certificatul privind persoanele înregistrate în locuință, eliberat de către Agenția Servicii
Publice;
f) copia facturii privind plata serviciilor de evacuare a deșeurilor menajer solide pentru
ultima lună de până la data completării cererii;
g) Actul care confirmă dreptul de proprietate
h) certificatul despre salariu, eliberat de la locul de muncă;
j) alte documente prin care se confirmă necesitatea acordării ajutorului şi statutul de familie
defavorizată social.
13. Solicitantul poartă responsabilitate privind corectitudinea datelor prezentate.
14. Documentele specificate la pct.12, care ţin de competenţa autorităţilor publice locale,
inclusiv a întreprinderilor municipale, se eliberează fără plată.
15. Cererea (cu copiile anexate) va fi înregistrată, în modul stabilit, la Primăria or. Durlești,
care îi va elibera solicitantului o confirmare cu data primirii şi numărul de înregistrare a cererii
respective.
16. Reprezentantul Primăriei are dreptul să solicite organelor ce au eliberat certificatele
respective confirmarea veridicității acestora.
III. Modul de examinare a cererilor
17. Cererile se examinează în termen de până la 30 de zile de la data înregistrării de către
primăria or. Durlești.
18. Responsabilitatea pentru corectitudinea evidenței beneficiarilor şi calcularea venitului
global pentru o persoană se pune în sarcina persoanei care selectează actele prezentate.

19. Solicitantul va fi anunţat în scris, în termenele indicate la pct.17 al prezentului
regulament, despre motivele refuzului de acordare a ajutoarelor (compensaţiilor) respective.
IV. Modul de acordare a ajutoarelor (compensaţiilor)
20. Decizia despre acordarea ajutoarelor (compensaţiilor) la plata serviciilor de evacuare a
deșeurilor menajere pentru fiecare solicitant (titular) este aprobată de către Comisia pentru
examinarea cererilor privind acordarea ajutoarelor (compensaţiilor) pentru plata serviciilor de
evacuare a deșeurilor menajer solide.
21. Listele titularilor de ajutoare (compensaţii) se transmit S.C. „Manevla-Com” S.R.L. nu
mai târziu de data de 2 a lunii precedente calculării plăţii pentru serviciile de evacuare a deșeurilor.
22. Suma ajutoarelor (compensaţiilor) pentru consumatori la plata serviciilor serviciilor de
evacuare a deșeurilor menajer solide va fi calculată de către S.C. „Manevla-Com” S.R.L. în baza
informaţiei prezentate de către Primăria or. Durlești.
23. S.C. „Manevla-Com” S.R.L. în bonul de plată pentru serviciile de evacuare a deșeurilor
v-a indica separat suma totală pentru serviciile prestate, suma ajutoarelor (compensaţiilor) acordate
şi suma ce urmează să fie achitată de fiecare gospodărie în luna precedentă.
25. Prestatorul de servicii este obligat să prezinte lunar, nu mai târziu de data de 15 a lunii
următoare perioadei de gestiune, Contabilității raportul privind suma ajutoarelor (compensaţiilor)
acordate.
26. După verificarea informaţiei prezentate de prestatorul de servicii de evacuare a deșeurilor
menajere, contabilitatea or. Durlești va transfera la contul acestuia, în modul stabilit, suma
ajutoarelor (compensaţiilor) acordate conform prezentului regulament.
V. Dispoziţii finale
27. Achitarea ajutoarelor (compensaţiilor) titularului pentru servicii de evacuare a deșeurilor
se stabileşte din momentul înregistrării cererii solicitantului.
28. Prestatorul va utiliza după destinaţie mijloacele financiare alocate în vederea acordării
ajutoarelor (compensaţiilor) consumatorilor pentru plata la serviciile de evacuare a deșeurilor.
29. Pe parcursul anului calendaristic, Consiliul local al or. Durleșto este în drept să
reexamineze mărimea ajutoarelor (compensaţiilor), în funcţie de sursele financiare bugetare
disponibile şi de modificările legislaţiei în vigoare.
30. Orice abuz fizic sau verbal asupra personalului antrenat la examinarea datelor prezentate
de solicitanţii ajutoarelor (compensaţiilor) va fi sancţionat conform legislaţiei în vigoare.

Autor:
Viceprimar, Enachi Mihail
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CERERE-TIP
Nr._______ data depunerii cererii___________________________________________________
Telefonul de contact al solicitantului_________________________________________________
Subsemnatul(a)__________________________________________, domiciliat(ă) în or. Durlești,
str._________________________________, rog să mi se acorde compensarea cheltuielilor pentru
serviciile de evacuare a deșeurilor pentru anul 2022.
Declar pe propria răspundere că venitul global mediul al familiei constituie ____________lei.
DATELE PERSONALE
Proprietar
Chiriaș
Numele
Prenumele
Anul, luna, ziua nașterii
Codul Personal IDNP
Starea Civilă

Statutul Social

Căsătorit(ă)
Celibatar(ă)
Divorțat(ă)
Văduv(ă)
Angajat(ă) în câmpul muncii
Neangajat(ă)
Șomer
Pensionar(ă)
Pensionar(ă) solitar(ă)

LA CERERE SE ANEXEAZĂ:
Buletinul de identitate în copie
Certificat despre starea civilă copie
Certificatul privind persoanele înregistrate în locuință, eliberat de către Agenția Servicii Publice
Actul care confirmă dreptul de proprietate copie
ACertificat de șomer pentru 12 luni precedente de la data depunerii cererii, eliberat de către
Agenția Teritorială pentru Ocuparea Forței de muncă pentru persoanele aflate în căutare unui loc
de muncă
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Copia facturii privind plata serviciilor de evacuare a deșeurilor menajer solide pentru ultima
lună de până la data completării cererii;
Certificatul despre salariu, eliberat de la locul de muncă
Contract de chirie copie

Semnătura solicitantului_____________________

PERSOANA RESPONSABILĂ DESEMNATĂ DE ORGANUL ABILITAT
Numele, Prenumele ______________________
Numărul de contact ______________________
Data primirii cererii ______________________
Semnătura ______________________________
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Notă Informativă
la Regulamentul privind mecanismul de acordare a compensațiilor consumatorilor
gospodăriilor din or. Durlești la achitarea serviciilor de evacuare a deșeurilor menajer solide
Denumirea autorului, și după caz a participanților la elaborarea proiectului:
Enachi Mihail – Viceprimar al or. Durlești
1. Condițiile ce au impus elaborarea Regulamentului și finalitățile urmărite
Având în vedere că punctul 1.1. din decizia 3.24 din 11.04.2022 nu poate fi executat
din motivul că nu există un mecanism de compensare la achitarea serviciilor de
evacuare a deșeurilor, și nu au fost identificate sursele și mijloacele financiare pentru
transferul în contul prestatorului de servicii, a fost elaborat Regulamentul privind
mecanismul de acordare a compensațiilor consumatorilor gospodăriilor din or. Durlești
la achitarea serviciilor de evacuare a deșeurilor menajer solide.
Scopul urmărit prin promovarea și implementarea acestui Regulament constă în
acordarea unor compensații pentru persoanele care au un venit global mediu lunar mai
mic decât minimum de existență și cei care au atins vârsta standard de pensionare.
2. Principalele prevederi ale Regulamentului și evidențierea elementelor noi
Proiectul prevede aprobarea unui Regulament ce reglementează mecanismul de
acordare a compensațiilor care urmează a fi prevăzute în bugetul local.
De asemenea, proiectul prevede categoriile de consumatori pentru care se acordă
compensațiile, modul de colectare a datelor, modul de acordare și modul de examinare
a cererilor.
Transferul compensației se prevede a fi efectuat lunar, direct la contul bancar utilizat
de către prestatorul de servicii de evacuare a deșeurilor, pentru a garanta utilizarea
conform destinației a mijloacelor alocate din bugetul local.
3. Fundamentarea economico-financiară
Aprobarea Regulamentului va implica costuri financiare, care urmează a fi prevăzute
anual în bugetul local al or. Durlești.
Pentru anul 2022, volumul de alocații prevăzut în acest scop va fi specificată în baza
solicitărilor depuse. Suma respectivă va fi ajustată anual în funcție de solicitările
parvenite de la solicitanți.
4. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Regulamentul se încorporează în sistemul actelor normative în vigoare și nu prevede
abrogarea și/sau modificarea altor Regulamente.

In scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind
transparența în procesul decizional, Regulamentul privind mecanismul de acordare a
compensațiilor consumatorilor gospodăriilor din or. Durlești la achitarea serviciilor de
evacuare a deșeurilor menajer solide, a fost plasat pe pagina web oficială a Primăriei
or. Durlești (www.durlesti.md).
Reieșind din cele relatate mai sus, Regulamentul se propune spre avizare comisiei
consultative de specialitate și aprobare în cadrul ședinței Consiliului Local Durlești.

Viceprimar

semnătura

Enachi Mihail

