
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
 

 

 

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\3471\3471-redactat-ro.docx 

Privind modificarea punctului 12 din Hotărîrea Guvernului nr. 1167/2008 

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul  

de stabilire şi plată a ajutorului social 

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

 

În temeiul art. 7 alin. (3) din Legea nr. 133/2008 cu privire la ajutorul 

social (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 179, art. 625), 

Guvernul HOTĂRĂŞTE:   

 

1. Punctul 12 din Hotărîrea Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 189, art. 1173) va avea 

următorul cuprins: 

„12. La 1 aprilie 2019 se indexează nivelul venitului lunar minim garantat 

în mărime de 3,0%, reieşind din creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum 

pentru anul precedent, și după indexare constituie 1056 lei.”  

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul sănătății,  

muncii și protecţiei sociale    Silvia Radu 

 

 

Ministrul finanţelor     Ion Chicu 

  



 

Notă informativă 

la proiectul hotărîrii Guvernului „Pentru modificarea punctului 12 al 

Hotărîrii Guvernului nr. 1167/2008” 

 

 

Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul a fost elaborat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite: 

Prezentul proiect de act normativ a fost elaborat întru executarea prevederilor 

alineatului (3) articolul 7 al Legii cu privire la ajutorul social nr. 133/2008.  

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi: 

Proiectul prevede indexarea la 1 aprilie 2019 a nivelului venitului lunar minim 

garantat în mărime de 3,0%, reieşind din creşterea anuală a indicelui preţurilor de 

consum pentru anul precedent, și după indexare va constitui 1056 lei.  

Fundamentarea economico-financiară: 

Mijloacele financiare necesare pentru acordarea ajutorului social/ajutorului pentru 

perioada rece a anului în anul 2019, inclusiv indexarea de la 1 aprilie curent a 

venitului lunar minim garantat au fost aprobate în Legea bugetul de stat pentru anul 

2019 nr. 303/2018, (inclusiv procentul pentru deservire), și anume:  

- pentru prestația de ajutor social – 548,0 mil lei; 

- pentru ajutor pentru perioada rece a anului – 349,1 mil lei.  

Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare: 

Mofificările operate prin proiectul dat, nu vor necesita modificarea altor acte 

normative. 

Avizarea şi consultarea publică a proiectului: 

Prezentul proiect se prezintă spre examinare și avizare ministerelor și altor instituții 

interesate. 

Totodată, proiectul este plasat pe saitul ministerului la compartimentul 

Transparența /Proiecte supuse consultărilor publice. 

 

 

 

    

 

SECRETAR GENERAL DE STAT                                       Boris GÎLCA 
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