
Sinteza recomandărilor,  

parvenite în cadrul consultării publice pe marginea proiectului deciziei Consiliului municipal 

Bălți „Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a compensaţiei nominative pentru sezonul 

de încălzire 2020-2021 pentru unele categorii social-vulnerabile a populaţiei din contul mijloacelor 

bugetului municipal”. 

 

 

Nr. 

Autorul 

recomand

ării 

Recomandarea  parvenită 

Decizia cu 

privire la 

aprobare sau 

de 

respingerea 

recomandăril

or 

Argumentări în 

cazul refuzului 

1. 

Direcția 

Gospodărie 
Comunală 

A recomandat de a fi introduse următoarele 

modificări:  
- Punctul 3 al proiectului deciziei 

consiliul municipal: varianta în limba 
rusă, a fost omisă” на 2021 год 

- Punctul 1 și 5 anexa 1 în varianta limba 

de stat ”... în perioada 01.11.2020-
28.02.2020 de a înlocui cu 01.11.2020-

28.02.2021” 
- Punctul 14 și 15 al mecanismului 

varianta limba de stat: ”... în perioada 

01.11.2020-28.02.2020 de a înlocui cu 
01.11.2020-28.02.2021” 

Se aprobă 

(au fost 
corectate 
erorile tehnice) 

 

2. 

SA “CET-

Nord” 

Au înaintat următoarele completări la 

„Mecanismul privind modul de acordare a 
compensaţiei nominative în sezonul de 
încălzire 2020-2021 pentru unele categorii 

social-vulnerabile a populaţiei din contul 
mijloacelor bugetului municipal”, după cum 

urmează: 
- a se completa pct. 2 cu următoarele noțiuni de 
bază:  

„alimentarea cu energie termică- 
activități de distribuire și furnizare a energiei 

termice pentru încălzirea apei și a locuințelor; 
autoritate abilitată - în sensul 

prezentului act este Direcţia generală asistenţă 

socială şi protecţia familiei care, reprezintă 
autoritatea desemnată cu dreptul de a încheia 

contract cu furnizorul/prestatorul de servicii de 
alimentare cu energie termică sau cu 
administratorii fondurilor locative, și a efectua 

transferul mijloacelor financiare sub formă de 
ajutor bănesc nerambursabil, în vederea 

compensării cheltuielilor pentru încălzirea 
locuinței”. 

II.  după pct. 18 a se completa textul 

proiectului cu următoarele prevederi: 
„19. Compensarea plăților pentru 

Se respinge Luînd în considerare 

prevederile legale 
din sistemul bugetar, 
adoptate în temeiul 

prevederilor Legii 
finanțelor publice și 

responsabilității 
bugetar-fiscale nr. 

181 din 24.12.2015 

”privind Clasificația 
bugetară”, nr. 209 

din 24.12.2015 ”cu 
privire la aprobarea 
Setului metodologic 

privind elaborarea, 
aprobarea și 

modificarea 
bugetului” și nr. 216 
din 28.12.2015 ”cu 

privire la aprobarea 
Planului de conturi 

contabile în sistemul 
bugetar și a 
Normelor 

medologice privind 
evidența contabilă și 



serviciul de alimentare cu energie termică a 

locuințelor din municipiul Bălți se acordă 
pentru un sezon de încălzire, cu transferarea 
lunară a mijloacelor financiare la conturile de 

decontare a furnizorului/prestatorului (în cazul 
contractelor directe cu consumatorii) sau a 

gestionarului fondului locativ (în cazul 
contractelor dintre administratorii fondului de 
locuințe și prestator), în bază de contract cu 

autoritatea publică abilitată.  
 20. Autoritatea abilitată va semna 

contracte de transfer cu furnizorii/prestatorii de 
servicii și/sau administratorii fondului locativ, 
în care va fi stipulată modalitatea privind 

compensarea cheltuielilor la efectuarea plăților 
pentru serviciile de alimentare cu energie 

termică a locuințelor. 
21. Autoritatea abilitată, va transfera 

mijloacele financiare alocate, la conturile 

furnizorilor/prestatorilor de servicii și/sau 
administratorilor fondului locativ, în modul 

stabilit în contractele de transfer privind 
compensarea cheltuielilor, cu anexarea listelor 
finale a beneficiarilor. 

22. Toate modificările ulterioare operate 
în listele beneficiarilor de compensare a 
cheltuielilor vor fi transmise suplimentar 

furnizorilor/prestatorilor de servicii și/sau 
administratorilor fondului locativ, pînă la data 

de 25 a lunii precedente celei în care vor fi 
operate modificările. 

23. Furnizorii/prestatorii de servicii de 

alimentare cu energie termică și/sau 
administratorii fondului locativ, în temeiul 

contractelor de transfer privind compensarea 
cheltuielilor, în luna următoare celei în care au 
fost transferate mijloacele financiare alocate, 

vor efectua recalculele cu excluderea sumei 
mijloacelor financiare transferate în calitate de 

compensare a cheltuielilor respective din 
documentele de plată a serviciilor nominalizate, 
emise pe numele beneficiarilor de compensare. 

24. În avizele/bonurile de plată pentru 
alimentarea cu energie termică a locuinței, 

eliberate pe numele consumatorilor se va indica 
separat suma totală pentru serviciile prestate, 
mărimea compensării cheltuielilor alocate și 

cea care urmează să fie achitată lunar de către 
fiecare consumator după recalcul”; 

25. În cazul debranșării locuințelor de la 
încălzirea centralizată, nu se efectuează 
compensarea cheltuielilor pentru coloanele 

tranzitorii de alimentare cu energie termică din 

raportarea financiară 

în sistemul bugetar” 
DGFE (conform 

avizului) nu susține 

o astfel de 
propunere. 



locuințe”.  

III.  Capitolul IV „Dispoziţii finale” a se 
completa cu următoarea prevedere:  

„Furnizorii/prestatorii de servicii de 

alimentare cu energie termică și/sau 
administratorii fondului locativ, anual vor 

prezenta informația privind recalculele 
efectuate cu excluderea sumei mijloacelor 
financiare transferate în calitate de compensare 

a cheltuielilor respective din documentele de 
plată a serviciilor nominalizate, emise pe 

numele beneficiarilor de compensare”. 
(conform ședinței grupului de lucru ad-hoc nr. 
1 din 20.10.2020) 

3. 

DGASPF 

Dna V. 
Munteanu 

           În contextul, celor expuse mai sus, Dna 

V. Munteanu a menționat că poate ar fi necesar 
de modificat denumirea, și însăși mecanismul, 

pentru a fi viabil și funcționabil o astfel de 
procedură care au propus-o reprezentanții SA 
”CET-Nord”. 

(conform ședinței grupului de lucru ad-hoc nr. 
1 din 20.10.2020) 

Se respinge DGFE nu susține un 

astfel de proiect de 
decizie. Avizul la 

proiectul deciziei 
date cu argumentări, 

se anexează. 

4. 

Direcția 

Juridică 
 dnul V. 

Balan 

A propus ca DGFE să redacteze un demers în 

adresa Ministerului Finanțelor care să ne ofere 
o concluzie referitor la metodologia de transfer 
a plății date prin intermediul furnizorilor de 

energie termică 
(conform ședinței grupului de lucru ad-hoc nr. 

2 din 01.12.2020) 

Se aprobă  

5. 

Direcția 
Juridică 
 dnul V. 

Balan 

Dnul V. Balan a menționat că 
Ministerul Finanțelor totuși nu a dat un răspuns 
clar la întrebarea adresată cu privire la 

metodologia de transfer a plății date prin 
intermediul furnizorilor de energie termică.  

În acest context, a propus să fie 
examinat la ședința Consiliului municipal - 
proiectului deciziei Consiliului municipal Bălți 

„Cu privire la aprobarea Mecanismului de 
acordare a compensației nominative pentru 

sezonul de încălzire 2020-2021 pentru unele 
categorii social-vulnerabile a populației din 
contul mijloacelor bugetului municipal”, 

prezentat la ședința grupului de lucru ad-hoc 
din data de 16.12.2020. 

(conform ședinței grupului de lucru ad-hoc nr. 
3 din 16.12.2020) 

Se aprobă  



6. 

DGASPF 

Dna V. 
Munteanu 

Dna V. Munteanu a propus examinarea 

posibilității de stabilirea a compensației 
nominative în sezonul de încălzire 2020-2021 
pentru unele categorii social-vulnerabile a 

populaţiei din contul mijloacelor bugetului 
municipal după cum urmează: 

- în baza listei de beneficiari pentru 
acordarea compensaţiei nominative în sezonul 
de încălzire 2019-2020 pentru unele categorii 

social-vulnerabile a populaţiei din contul 
mijloacelor bugetului municipal, aprobată prin 

Dispozițiile primarului nr. 126 din 09.07.2020 
şi nr. 133 din 29.07.2020, cu întrunirea 
criteriilor de eligibilitate, conform 

mecanismului sus numit, cu informarea 
ulterioară a beneficiarilor despre decizia luată; 

- primirea cererilor şi pachetului de acte 
doar de la persoanele care nu se regăsesc în 
lista beneficiarilor pentru acordarea 

compensaţiei nominative în sezonul de 
încălzire 2019-2020 pentru unele categorii 

social-vulnerabile a populaţiei din contul 
mijloacelor bugetului municipal, cu întrunirea 
criteriilor de eligibilitate, conform 

mecanismului dat. 
(conform ședinței grupului de lucru ad-hoc nr. 
3 din 16.12.2020) 

Se aprobă  

7. 

Direcția 
Generală 

Financiar -

Economică 

Dna V. Rusu a propus să fie 
modificată sintagma din ”compensație 
nominativă pentru sezonul de încălzire” în 

”ajutor bănesc pentru perioada rece a anului” 

Se aprobă  

 


