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Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

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

În temeiul articolelor 7 şi 8 din Legea nr.909/1992 privind protecţia 

socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl 

(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.80-82, 

art.413), al articolului 18 din Legea nr.1225/1992 privind reabilitarea victimelor 

represiunilor politice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2010, nr.241-246, art.746), articolului 13 din Legea nr.190/2003 cu privire la 

veterani (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.84-86, art.392), al 

articolului 7 din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2017, nr.252, art.412), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Ministerul Finanţelor va aloca, din contul mijloacelor prevăzute în 

bugetul de stat pentru anul 2018, autorităţilor administraţiei publice locale de 

nivelul al doilea mijloace financiare în sumă de 492,0 mii lei în vederea acordării 

indemnizaţiilor unice pentru construcţia unei case individuale ori a unei locuinţe 

cooperatiste sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor 

categorii de cetăţeni (conform anexei). 

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul finanţelor     Octavian Armaşu 
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        Anexa  

      la Hotărîrea Guvernului nr. 

 

 

LISTA 

autorităţilor administraţiei publice locale cărora li se alocă mijloace 

financiare pentru acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia unei 

case individuale ori a unei locuinţe cooperatiste sau procurarea spaţiului 

locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni  

 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Autorităţile administraţiei 

publice locale de nivelul al 

doilea 

 

Mijloace pentru achitarea 

indemnizațiilor unice (mii lei) 

1. Consiliul raional Cahul 41,0 

2. Consiliul raional Căușeni 82,0 

3. Consiliul raional Criuleni 123,0 

4. Consiliul raional Fălești 41,0 

5. Consiliul raional Ocnița 41,0 

6. Consiliul raional Rezina 41,0 

7. Consiliul raional Rîșcani 82,0 

8. Consiliul raional Ungheni 41,0 

                        Total 492,0 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ-INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărîrii Guvernului  

„Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” 

 

Potrivit punctului 1 al Hotărîrii Guvernului nr.836/2010 se acordă 

indemnizaţii unice pentru construcţia unei case individuale ori a unei locuinţe 

cooperatiste, sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor 

categorii de cetăţeni care, nu au beneficiat de credite preferenţiale de la instituţiile 

financiare şi nu au fost asigurați cu spaţiu locativ la situația din 22 octombrie 2004. 

Totodată, conform punctului 2 al Hotărîrii Guvernului nr.836/2010, 

mijloacele financiare pentru acordarea indemnizaţiilor respective se alocă de la 

bugetul de stat către bugetele locale de nivelul al doilea, în limita mijloacelor 

prevăzute anual pentru aceste scopuri în bugetul de stat. 

Reieşind din aceasta, Ministerul Finanţelor, în baza deciziilor comisiilor 

speciale prezentate de către autorităţile administraţiei publice locale, a elaborat 

proiectul hotărîrii de Guvern „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” prin 

care se propune alocarea mijloacelor financiare de la bugetul de stat autorităţilor 

administraţiei publice locale de nivelul al doilea în sumă totală de 492,0 mii lei, 

întru acordarea indemnizaţiilor unice pentru 11 beneficiari din 8 raioane. 

În bugetul de stat pentru anul 2018 în acest scop sunt aprobate mijloace 

financiare în volum de 8500,0 mii lei. 

 

 

       MINISTRU                                                   Octavian ARMAȘU 

 

 

  

 

 
                                                                                                  

   
                                                                                                                                                                                                           Ex.Viorica Doni  

                                                                                                                                                                                                           Tel. 022-26-28-26 

 

 


	Hotarire,anexa.pdf
	Nota.pdf



