
                                                                                                

                                                                                                 Anexa nr. 2 

                                                                     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 

                                                   Şef DGASPF, d-na V. Munteanu 

                                                                      de la _____________________________________________ 
                                                                                                                                          (Numele/Prenumele) 

                                                                               Data naşterii _______________ _______________________                                                                                           

Buletin de identitate  seria __________ nr _______________                                                                            

                                                                                  IDNP ____________________________________________            

                                                                            Domiciliu_________________________________________ 

                                             Nr. legitimaţiei de pensionar ____________nr.o/p_________   

                                                                                                  Mărimea pensieii__________________________________ 

                                                                                                  Categoria ________________________________________ 

                                                                                                                           (de vîrstă, persoană sau/copil încadrat în grad  

                                                                                                                           ____________________________________________________________ 

                                                                                                                      de dizabilitate cu indicarea gradului de dizabilitate) 

                                                                                                                           Telefon de contact______________________________________                                                                                    
                                                                                                                             

C E R E R E 
 Rog să-mi stabiliţi compensaţia nominativă pentru sezonul de încălzire 2020-2021 din contul mijloacelor bugetului municipal  

conform Deciziei Consiliului municipal Bălţi nr. _____ din _________ 2020. 

În calitate de solicitant anexez: (necesar de evidenţiat) 

  copia buletinului de identitate; 

  copia legitimaţiei de pensionar; 

  contul personal/actului care confirmă dreptul la proprietate (se prezintă); 

  copia adeverinţei de naştere a copilului (pentru copii încadraţi în grad de dizabilitate pînă la 18 ani); 

  copia certificatului de dizabilitate şi capacitate de muncă/copia certificatului de încadrare în grad de dizabilitate; 

  copia deciziei/hotărîrea instanţei de judecată cu privire la instituirea tutelei/curatelei; 

  declaraţie pe propria răspundere; 

  alte acte (după necesitate) ________________________________________________________________________________ 

 Confirm, că cu condiţiile de stabilire şi plată a compensaţiei nominative am fost informat/ă.  

 Am fost informat/ă despre faptul că în cazul modificării datelor cu caracter personal (schimbarea actelor, schimbarea 

buletinului de identitate, schimbarea adresei de domiciliu, schimbarea vizei de reşedinţă, schimbarea categoriei etc.), sunt obligat/ă să 

informez DGASPF, informaţia privind lipsa veniturilor va fi verificată în baza listelor primite de la CTAS şi SFS. 

 Îmi dau acordul la prelucrarea datelor mele personale şi ale membrilor de familie, cu întreprinderea tuturor măsurilor 

necesare, care ţin de stabilirea compensaţiei nominative în sezonul de încălzire 2020-2021, cu introducerea în baza de date. 
 
«____»___________________                                                                                                                            ________________________ 

       (data depunerii cererii)                                                                                                                                 (N/P şi semnătura solicitantului) 

                                                                                                                                                        ________________________________________ 
(N/P şi semnătura persoanei care a recepţionat cererea)                                                         

1. S-a efectuat controlul de către specialistul DGASPF cu următoarii indici: 

 

1.1. verificarea cu scopul confirmării dreptului de proprietate asupra bunului imobil şi verificarea adresei de domiciliu în baza de date a 

Serviciului Cadastral Teritorial                      

 ________________________________________                                   ______________________________________________       
               (confirmat/sau nu este confirmat)                                                                                                (N/P şi semnătura specialistului (data verificării)                                                                                                                                
1.2. verificarea ajutorului social pentru perioada rece a anului în scopul depistării perioadei de plată a APRA, a solicitantului şi al 

membrilor familiei acestuia conform Legii nr. 133 - XVI din 13.06.2008.  

 _________________________________________                    ______________________________________________ 
         (perioada stabilirii dreptului familiei la APRA)                                                        (N/P şi semnătura specialistului (data verificării)                                                                                                                               

1.3. verificarea informaţiei privind lipsa datelor în registrul evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale, în baza listei 

primite de la CTAS 

____________________________________                                ___________________________________________          
            (confirmat/sau nu este confirmat)                                                   (N/P şi semnătura specialistului (data verificării)                                                                                                                               

1.4. verificarea informaţiei privind desfăşurarea activităţii de antreprenoriat, în baza listei primite de la SFS   

___________________________________                                   ___________________________________________ 
           (confirmat/sau nu este confirmat)                                                                                                    (N/P şi semnătura specialistului (data verificării)                                                                                                                                                                                                                                                         
1.5. verificarea mărimei pensiei în baza de date electronică CNAS    

___________________________________                                   ___________________________________________ 
           (confirmat/sau nu este confirmat)                                                                                                    (N/P şi semnătura specialistului (data verificării)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                         

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

Recipisă  
*Cerere recepţionată în oficiul «Ghişeul Unic» pentru acordarea compensaţiei nominative în sezonul de încălzire 2020-2021 

____________________________________________________________________________________________________________ 

( Numele/Prenumele solicitantului) 

«____»___________20___                                __________________________________________________________________                                                                                  
     (data depunerii cererii)                                                                   (N/P şi semnătura persoanei care a recepţionat cererea)     

 

*Atenţie! Plata compensaţiei nominative se efectuează în termen pînă la 30.09.2021 

                                                                                               


