
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Cu privire la alocarea și repartizarea unor mijloace financiare 

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

În temeiul art. 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), art. 18 din Legea nr.1225/1992 privind reabilitarea victimelor 

represiunilor politice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

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

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.84-86, art.392), art. 7 din 

Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2017, nr.252, art.412), art. 3 lit. c) din Legea bugetului de stat pentru 

anul 2019 nr.303/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.504-

511, art.842), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se alocă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea, 

din contul mijloacelor prevăzute în bugetul de stat pentru anul 2019, mijloace 

financiare în sumă de 394,9 mii lei, conform anexei nr. 1, 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. 

 

2. Se repartizează, din alocațiile aprobate în bugetul de stat pentru anul 

2019 pentru implementarea Strategiei de reformă a administrației publice, 

mijloace financiare în sumă de 24113,0 mii lei,  conform anexei nr. 2, în scopul 

acoperirii unor cheltuieli ale autorităților publice locale.  



2 

 

Y:\008\ANUL 2019\repartizare-836\repartizare-redactat-ro.docx 

 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul finanţelor     Ion Chicu 
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         Anexa nr.1 

        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  

 

         mii lei 

 

Nr.

crt. 

 

Autorităţile administraţiei 

publice locale de nivelul al 

doilea 

 

Total mijloace pentru achitarea 

indemnizațiilor unice 

1. Consiliul raional  Căușeni 123,0 

2. Consiliul raional Edineț 66,9 

3. Consiliul raional Strășeni 41,0 

4. Consiliul municipal Chișinău 164,0 

                        Total 394,9 
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         Anexa nr. 2 

        la Hotărîrea Guvernului nr. 

 

Repartizarea mijloacelor financiare  

autorităților publice locale 

 

Unitatea administrativ-teritorială Suma, mii lei 
 

1 2 

Total general 24113,0 

Total nivelul al doilea 993,0 

Total nivelul întîi 23120,0 

Raionul Cahul 170,0 

Total nivelul al doilea 170,0 

Consiliul raional  170,0 

Raionul Căușeni  200,0 

Total nivelul al doilea 200,0 

Consiliul raional  200,0 

Raionul Florești  225,0 

Total nivelul al doilea 225,0 

Consiliul raional  225,0 

Raionul Ialoveni 420,0 

Total nivelul întîi 420,0 

or. Ialoveni 120,0 

Horodca 100,0 

Malcoci  100,0 

Ulmu 100,0 

Raionul Nisporeni 14500,0 

Total nivelul întîi 14500,0 

or. Nisporeni 4000,0 

Bolțun 600,0 

Boldurești 1000,0 

Șișcani 800,0 

Ciorești 1000,0 

Grozești 1500,0 

Iurceni 800,0 

Brătuleni 800,0 
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1 2 

Seliște 800,0 

Ciutești 700,0 

Valea-Trestieni 600,0 

Bălănești 700,0 

Vărzărești 1200,0 

Raionul Orhei 2200,0 

Total nivelul întîi 2200,0 

Donici 1000,0 

Peresecina 1200,0 

Raionul Rîșcani 200,0 

Total nivelul întîi  200.0 

Zăicani 200,0 

Raionul Rezina 198,0 

Total nivelul al doilea 198,0 

Consiliul raional  198,0 

Raionul Strășeni 5,400,0 

Total nivelul întîi 5400,0 

Codreanca 250,0 

Sireți 1350,0 

Țigănești  800,0 

Voinova  800,0 

Gălești 500,0 

mun. Strășeni 1700,0 

Raionul Ștefan Vodă 200,0 

Total nivelul întîi 200,0 

Feștelița 200,0 

Raionul Telenești 200,0 

Total nivelul întîi 200,0 

Chițcanii Vechi 200,0 

Raionul Ungheni 200,0 

Total nivelul al doilea 200,0 

Consiliul raional  200,0 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul hotărîrii de Guvern 

cu privire la alocarea şi repartizarea unor mijloace financiare

Prezentul proiect de hotărîre a Guvernului este elaborat în conformitate cu 
prevederile Hotărîrii Guvernului nr.836/2010 şi Legii bugetului de stat pentru anul 
2019 nr.303/2018.

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 asiguraţi cu spaţiu locativ la situaţia 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, în baza deciziilor comisiilor speciale prezentate de către 
autorităţile administraţiei publice locale, se propune alocarea mijloacelor financiare 
de la bugetul de stat autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea în 
sumă totală de 394,9 mii lei, întru acordarea indemnizaţiilor unice pentru 9 
beneficiari din 4 raioane.

A

In bugetul de stat pentru anul 2019 în acest scop sunt prevăzute mijloace 
financiare în sumă de 8500,0 mii lei.

Totodată, conform solicitărilor parvenite de la unele autorităţi publice locale, 
pentru asigurarea implementării reformelor demarate, inclusiv pentru finalizarea cu 
succes a unor proiecte de investiţii şi reparaţii capitale în infrastructura locală, în 
special pentru achitarea parţială a contribuţiei autorităţilor publice locale, se propune 
alocarea mijloacelor financiare în sumă de 24113,0 mii lei, din contul alocaţiilor 
aprobate în bugetul de stat pentru anul 2019 pentru implementarea Strategiei de 
reformă a administraţiei publice.

Proiectul de hotărîre în cauză este elaborat în regim de urgenţă, fiind remis 
pentru expertizare Ministerului Justiţiei şi Centrului Naţional Anticorupţie.

MINISTRU Ion CHICU


	Hotarirea.pdf
	Anexe.pdf
	Nota informativa.pdf



