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Privind redistribuirea unor alocații aprobate  

în Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 

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

 

În temeiul art. 60 alin. (1) lit. a) din Legea finanţelor publice şi 

responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2014, nr. 223-230, art. 519), cu modificările ulterioare, Guvernul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Volumele alocaţiilor aprobate în anexa nr. 3 la Legea bugetului de stat 

pentru anul 2022 nr. 205/2021, la compartimentul „Acțiuni generale”, se 

redistribuie de la programul 1701 „Datoria de stat internă” la programul 9009 

„Protecție în domeniul asigurării cu locuințe” în sumă de 7970,5 mii lei, pentru 

implementarea Programului de stat „Prima casă”. 

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 

  



NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărârii Guvernului privind redistribuirea unor alocații  

aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr.205/2021 

 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Proiectul hotărârii Guvernului privind redistribuirea unor alocații aprobate în Legea 

bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 (în continuare – proiect) este elaborat de 

Ministerul Finanțelor 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 

Proiectul prenotat este elaborat în temeiul prevederilor art.60 alin.(1) lit.a) din Legea 

finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, care permite Guvernului să 

redistribuie alocațiile aprobate prin legea bugetului de stat, între autorităţi publice centrale 

(cu excepţia celor independente) şi între programele unei autorităţi, pînă la 10 la sută din 

volumul alocaţiilor bugetare aprobate. 

Scopul proiectului este de a asigura implementarea programelor de compensare în 

cadrul Programului de stat ,,Prima casă”.  

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 

Prezentul proiect de hotărâre nu contravine legislației Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

        Potrivit prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea  privind unele măsuri în vederea 

implementării Programului de stat ,,Prima casă” nr. 293/2017, anual Guvernul propune 

alocații din bugetul de stat pentru acordarea compensațiilor bănești în cadrul Programului. 

Conform Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021, pentru implementarea 

Programului de stat ,,Prima casă” au fost aprobate mijloace banești în sumă de 79705,0 mii 

lei.  

La situația din 31 iulie 2022, pentru programele desfășurate în cadrul Programului de 

stat ,,Prima casă” au fost executate cheltuieli în sumă de 43827,8 mii lei sau 55,0 % din suma 

aprobată. 

Conform cadrului normativ aferent programelor de compensare, implementarea 

acestora se efectuează în limita mijloacelor financiare prevăzute anual în acest scop în buget. 

Din volumul anual de alocații pentru acordarea compensațiilor, conform cadrului normativ, 

se asigură prioritar cererile anterioare, acceptate spre finanțare. 

Astfel, cuantumul anual al compensațiilor a 6627 de cereri cu statutul în finanțare 

depuse în perioada anilor 2018 - 5 iulie 2022 constituie 79445,0 mii lei. Începând cu 6 iulie 

2022, cererile au fost înregistrate și validate, dar nu pot fi acceptate pentru finanțare din 

motivul insuficienței alocațiilor bugetare în acest scop, soldul alocațiilor disponibil fiind de 

260,0 mii lei. 

Pentru a evita suspendarea finanțării cererilor de compensații acceptate în programele 

de compensare ,,Prima casă” și pentru buna desfășurare a acestora, precum și pentru a 

asigura dreptul de a beneficia de compensații bănești tuturor beneficiarilor de credite 

ipotecare în cadrul Programului de stat ,,Prima casă”, în proiect se propune majorarea acestor 

alocații cu 7970,5 mii lei din contul diminuării cu suma respectivă a alocațiilor prevăzute 

pentru serviciul datoriei de stat interne, în legătură cu formarea economiilor cauzate de 



micșorarea volumului de emisie a valorilor mobiliare de stat pe piața primară și extinderii 

maturității valorilor mobiliare de stat convertite re-emise. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Proiectul prevede redistribuirea între programe a alocațiilor bugetare în sumă de 7970,5 

mii lei. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul nu implică intervenții în alte acte normative.  

Volumul alocațiilor bugetare pentru implementarea Programului „Prima casă” este 

prevăzut în Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021. 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

Proiectul în cauză este propus pentru adoptare în regim de urgență, în conformitate cu 

art. 14 al Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional.  

Întru respectarea prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul 

decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Finanțelor 

www.mf.gov.md (compartimentul „Transparența decizională”, directoriul „Procesul 

decizional”), precum și pe portalul www.particip.gov.md.  

8. Constatările expertizei juridice  

Proiectul va fi supus expertizei juridice în conformitate cu prevederile Legii                 

nr. 100/2017 cu privire la actele normative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Secretar general al ministerului                                         Dina  ROȘCA 
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