Republica Moldova

Pecny6nuxa MolAona

CONSILIUL
MUNICIPAL ORHEI

COBET
MYH[IUI{TTI4fl, OPXEIZ
DEC

IZIE

13.10.2017

10.12

nr.
mun.Orhei

Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind stimularea reintoarcerii locuitorilor
de peste hotare in municipiul Orhei

in vederea asigurdrii securitdgii demografice, economice gi socio-culturale a municipiului
Orhei, in scopul redresdrii consecvente a problemelor demografice cu care se confruntd
municipiul Orhei, in temeiul art. 9, art.I4 alin.(2) lit.m), alin,(3) din Legea nr.436-XVI din
28.12.2006 privind administralia publicd loca16, art.l2 alin.(l)-(2) din Legea nr.435-XVI din
28.12.2006 privind descentralizarca administrativd, arI.13 din Legea nr.317-XV din 18,07.2003
privind actele normative ale Guvernului gi ale altor autoritAli ale administraliei publice centrale gi
locale, art.3 din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind finan{ele publice locale, art,l. an.,6
alin.(2)-(3), art.l4 alin.(l) lit.e), alin.(2) din Legea asistenlei sociale nr.547-XY din 25.12.2003,
art.290 qi art.296 din Codul fiscal al R.M., Programului nalional strategic in domeniul securitalii
demografice a Republicii Moldova (2011-2025), aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr,768 din
12.10.201,1;

CONSILIUL MLNICIPAL ORHEI D E C I D E:
1. Se aprobd Regulamentul privind stimularea reintoarcerii locuitorilor de peste hotare
in municipiui Orhei (se anexeazd).
2. Se pune in sarcina autoritdlii executive luarea mlsurilor de rigoare pentru
implementarea Regulamentului in condipiile legii, inclusiv:
- estimarea cheltuielilor gi planificarea lor in bugetul local pentru anul 201 8;
- numirea persoanelor responsabile pentru executarea acliunilor concrete instituite prin
prezentul Regulament.
3' Sursa de acoperire a cheltuielilor necesare execut[rii prezentei Decizii reprezinta
venituri proprii ale bugetului municipiului orhei pentru anul respectiv.
4. Controlul asupra executarii prezentei decizii se pune in sarcina viceprimarilor dlor
valerian CRISTEA gi Viorel DANDARA conform competentilor,

Pregedintele gedinle,

Evgheni PISOV

Contrasemnat:
Secretar al

Consiliului municipal Orhei

AIa BIJRACOVSCHI

,r
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Anexa

la decizia Consiliului municipai Orhei
din /,5, r'l 24/;

nr;-4'l/

REGULAMENT
privind stimularea reintoarcerii locuitorilor cle:pe3if!,h 'in municipiul Orhei

I. DISPOZITII GENERALE
1. Prezentul Regulament este elaborat

in conformitate cu art. 9, art. 14 alin. (2) lit. m), alin.
(3) din Legeanr.436 - XVI din 28.12.2006 privind administralia publicd locald, art. 12 alin. (l)
- (2) din Legea nr. 435 - XVI din 28.12.2006 privind descentralizarca administrativd, art, 13 din
Legea nr. 3I7 - XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului gi ale altor autoritali
ale administraliei publice centrale gi locale, art. 3 din Legea w. 397 - XV din 16. I 0.2003 privind
finanlele publice locale, art.7, art.6 alin. (2) - (3), art. 14 alin. (1) lir. e), alin. (2) din Legea
asistenlei sociale nr. 547 - XV din 25.12.2003, art. 290 gi art. 296 din Codul fiscal al R.M.,
Programului nalional strategic in domeniul securitdqii demografice a Republicii Moldova (20112025).

2. Regulamentul privind privind stimularea repatrierii in municipiui Orhei (in continuare
,,Regulament") este elaborat in scopul asigurdrii securitdgii demografice, economice gi socioculturale a municipiului Orhei prin redresarea consecventi a problemelor demografice in vederea
diminuirii declinului demografic, precum gi ridicarea condiliilor de atractivitate a municipiului
Orhei pentru locuitorii permanenli ai acestei localitdtri, nevoigi sd plece de pe teritoriul acestuia in
vederea angajdrii in cdmpul muncii peste hotarele Republicii Moldova.
Deoarece mdsurile de stimulare a nivelului natalitdlii nu sunt suficiente pentru o cregtere
demograficd calitativd, se impune combinarea acestora cu politici economico-sociale reugite in
vederea cregterii cahtAlii capitalului uman, una dintre care este reintoarcerea oragenilor in
municipiul Orhei, prin crearea premiselor sigure de stabilire a domiciliului permanent in aceast6
unitate administrativ-teritorial6.
3. Degi sunt costisitoare, acliunile de reintoarcere a ordgenilor in municipiul Orhei merita
efor-turi de implementare, prin instituirea premizelor generale de stimulare pentru incadrarea la
muncd bine remuneratd sau dezvoltarea propriei afaceri.
4. Prezentul Regulament igi extinde acliunea asupra iocutorilor municipiului Orhei, care
corespund cumulativ urm6toarelor condi;ii de eligibilitate (in continuare ,,revenifi in municipiu"
sau "persoane revenite in municipiu"):
- sunt cet6leni ai Republicii Moldova;
- sunt locuitori ai municipiului Orhei cu vrza de regedinli din municipiul Orhei valabila,
fbri intreruperi, in perioada de, cel pufin, ultimii 3 ani pdnd la adresarea cdtre Primbria
municipiului Orhei pentru recunoagterea statutului de repatriat ;

- in ultimii 5 ani inainte de adresarea cdtre Primdria municipiului

Orhei pentru
in municipiu, au lipsit pe teritoriul Republicii Moldova, pe o
perioadd nu mai micd de 3 ani cumulativ pe motivul prestdrii muncii remunerate peste hotarele
larii;
- s-au adresat Primdriei municipiului Orhei cu o cerere cu privire la recunoagterea
statutului revenit in municipiu in termenul de 6 luni de la data revenirii din strdinatate;
recunoagterea statutului de revenit

orhei (in continuare
- au fost incluqi in Registrul pelsoanelor revenite in municipiului
proceduiii stabi I ite in prezentul Regulament'
,, Re gi s tr u'), conform

iN MUNICIPIU
II. OBTTNERBA STATUTULUI DE PI,RSOANA NNVNNITA
cdtre Primdria
Statutul cle revenit in municipiu se obfine prin inaintareaal statutului sau
potenlialul titular
municipiului Orhei (in continu are ,, Printdrie;'1 de cdtre

6.

reprezentantul sdu legal a urmdtoarelor acte:
de revenit qi inregistrarea
- cerere in form6 liberd cu privire la oblinerea statutului
in Registru;
cu fiqa de

Moldova
copia buletinului de identitate al cetdleanului Republicii

inso!ire;

- copia paqaportului cetdleanului Republicii Moldova;
cu privire la
- certificatul eliberat ae rotilia de frontierd a Republicii Moldova perioada de
in
s6u
ieqirii de pe teritoriul
regimul de intrare pe teritoriul Republicii Moldova Ei
privire oblinerea statutului de
ultimii 5 ani, n"*i;1o"it anterioaid datei depunerii cererii cu
revenit in municiPiu.

se depun la serviciul clPS
Actele menlionate la pct. 5 al ptezentului Regulament
inti-un termen de maximum 30 de zile
al Primariei qi se examineazii de cdtre aparatul Primdriei
sporit6, care reclama timp
de la data depunJil;;.-]; cazur situaliilor de o complexitate
examinare se prelungeqte pentru o perioadd
suplimentar pentru examinarea cererii, termenul de
fapt a solicitantului'
de pana la :d de zile cu informarea despre acest
al prezentului
g. pentru confirmarea veridicitdliilor copiilor actelor indicate in pct' 5prezentate
cu
vor contrapune actele
Regulament funclionarii imputernicili ai Primdriei
originalele acestora.
statutului de revenit
9. In cazul retragerii benevole a cererii cu privire la oblinerea
calitafi de cerere retrasd' cu
din municipiu, examinarea acestuia se stopeazd cu oblinerea
arhivarea sa ulterioard.
corespunderea solicitantului
9. Dup6 receplionarea cererii aparatul Primdriei verificd
inclusiv prin inaintarea interpelarilor in
statutului o. ."rr"rrii in municipiu criteri^ilor stabilite,

7.

adresa autoritA-[ilor qi organelor de rigoare'

de aparatul Primdriei se constatd
10. ln cazulin care in urma verificdrilor efectuate
a cererii cu privire la oblinerea
abateri, ce conduc la imposibilitatea examinarii in continuare
o notificare cu

va intocmi
statutului de revenit in municipiu, funclionarul imputernicit
va fi adusd la cunoqtin{a solicitantului
inregistrarea acesteia in registrul de notificari. Notificarea
adresarea acestuia, in care va indica
imediat, dar nu mai tirzii de 10 zile lucr6toare de la
examinata' cu indicarea
motivele pentru care cererea respectiva nu poate fi in continuare
fi depusS de solicitant doar dup[
acliunilor ce urmeaz d. a fi intreprinse. O nou6 cerere poate
in condiliile pct' 4
ce a., servit drept temei penrru respingerea cererii
inr6turarea
"ir"u*riurrlelor
din prezentul Regulament.
de eligibilitate gi stabilirii autenticitdtrii
1 1. In vederea respectlrii condiliiior
itut tt rrui de revenit in municipiu,
documenteror anexate ra cererea cu privire ia ob1in"r"u
qi obligafii:
aparatul Primariei dispune de urmdtoarele drepturi
veridicitdlii documentelor
a) s6 solicite documente suplimentare pentru confirmarea
nominalizate ia pct. 5 din prezentul Regulament;
la solicitant;
b) sb solicite aioritdlilor de-orice nivel informalii referito-are
necorespunderii
c) s6 resping6 cererea solicitantului, in termenul stabilit, in cazul
despre
din prezentul Regurament, cu notificarea solicitantului
acesteia criteriilor d"
"iigiuititate
motivele refuzului;
revenite in municipiu,
d) sd prelu creze datele cu caracter personal ale persoanelor
in condiliile legii.

aparatul Primdriei intocmeqte un
\ncazul fiec6rui set de acte, ce conline iregularit6li,
de a-l supune in continuare procedurii de
proces-verbal cu justificarea juridicd a refuzului
solicitant doar
o- nou6 cerele p:ate
examinare, informir-rd solicitantul prin poqt6.
.j
LT:1"te
pentru respingerea cererii in limita
dupl inlaturarea circurnstanlelor ce au servit drept temei
cu exceplia cererilor care au fost respinse pe
termenelor stabilite in prezentului Regulament,
in scopul oblinerii statutului de
motivul prezentdrii de c6tre solicitant a datelor neveridice,
persoand revenitd in municiPiu'
statutului de revenit in municipiu'
13. L,asolulionarea pozitivd a cererii solicitantului
semnat de primarul/viceprimaului municipiului
acestuia i se eliber eazd un extras din Registru
12.

orhei'

a cererilor cu privire cu privire la
14. personalul inzestrat cu atribufiile de procesare
inieg-istrarea in Registru' pre:um qi ordinea de
oblinerea statutului de revenit in municipiu ;i
a Consiliului municipiului orhei'
verificarea acestora se stabileqte de autoriiatea'executivd

III.METODELEDESUSTINERBREPATRIATILOR
persoanelor
15. politica locala ih domeniul stimulSrii qi organizdrii reintoarcerii

se realtzeaz\ prin:
revenite in municipiu qi a membrilor lor de familie
a
a) aplicarea masurilor de stimulare social-economicd a activitdlii de intreprtnzdtor

repatria!ilor;
economici, ce le aparlin cu drept de
b) acordarea scutirilor fiscale repatriajilor Ei agenlilor
orhei;
proprietate, in cazul lansirii activitalii de intreprinzdtorinmunicipiul
social in beneficiul repatriafilor,
c) direclionarea eficientd a asistenfei sociale qi a ajutorului
parliald a
in conformitate cu necesit6lile reale ale acestora, inclusiv prin compensarea

cheltuielilor lor cotidiene;
Iovarea particip[rii
-o^^.nrni..e crrlrrrri
d)promovareaincluziuniisocio-economice,culturale,precum$lprorr
a membrilor rui de familie stabilili cu
egale in viala economic[ qi socialS a fiecarui repatriat Ei
domiciliul permanent in municipiul Orhei'

IV. AJUTORUL FINANCIAR UNIC
l6.Ceireveniliinmunicipiubeneficieazddreptullaajutorulfinanciarunicinmarimede
orhei qi se achita la cerere in dou6
l0 000 lei, ce se aloc6 din bugetul public local al municipiului
rate:

inregistrarea repatriatului in
5000 lei - dup6 expirarea termenului de 3 luni dupd
Orhei, cu condilia aflarii in perioada in
Registrul migranlilor de muncd repatriali ai municipiului
pulin de 2 luni;
menlionata pe teritoriul Republicii Moldova nu mai
inregistrarea repatriatului in
5000 lei - dup[ expirarea termenului de 1 an dupd
Orhei, cu condilia afldrii in perioada in
Registrul migranlilor de muncd repatriali ai municipiului

-

menlionatdpeteritoriulRepubliciiMoldovanumaipulindel0luni.

in municipiu qi, dupa
oblinerea ajutorului financiar unic, persoana revenitd
Orhei urmatoarele acte:
caz, membrii familiei sale inainte az6, Primdriei municipiului
- cerere in forml liberd cu privire la acordarea ajutorului financiar unic;

17. pentru

-

copia buletinului de identitate a solicitantului;
coPia extrasului din Regsitru;

inclusiv paginile pentru
copiile paEapofiului cetd{eanului Republicii Moldova,
aplicareamenliunilorserviciilorpolilieideflontierdsauserviciilorpublicestrdine,

-

care exercitd aceleaEi atribulii'
Copiile sunt insofite de originalele actelor'

solul acesteia, copii

revenite in municipiu
Se considerS membru de familie al persoanei
la gradul II inclusiv 2 cafe sunt pensionari
minori, precum Ei rudele sare Ei afinii s6i Je pnna
(dispun de aceeaqi vizdde regedin]d)'
invalizi qi domiciliazd cu repatriatul pe aceeaqi adres[

Ei

ls.Cerereapentruoblinereaajutoruluifinanciarunicseexamineazddec[treaparatul
oficiala a
primariei in termen de 30 de zire de la receplionarea acesteia cu informarea
icitantului despre decizia adoptatd'
ajutorului
personalul inzestrat cu atribuliile de procesare a cererilor pentru oblinerea
a Consiliului municipiului Orhei'
financiar unic se stabileEte de autoritat"u.*""uiiu[

sol

g.Achitareaajutoruluifinanciarunicseefectueazldupdexpirareatermenuluidel5
a consiliului
adoptdrii Jispoziliei pozitive a autoritalii executive

zile calendaristice de ra data
municipiului Orhei, conform pct'

18 din prezentul Regulament'

v. COMPENSATII
20.

cei reveniti in

municipiu Ei membrii familiilor

lor benefi'cieaz' dreptul la

compensalll:
care se stabilegte in
a) pentru cheituielile de transport urban in raza municipiului orhei,
1 an dela data inregistrdrii
mirime de 100 de lei Iunar per persoand pentru perioada de
repatriatului in Registru;
care se stabileEte in marime de
b) pentru cheltuielile de achitare a serviciilor comunale,
martie pentru sezonul de toamnd -iarn6
300 de lei lunar per familie pentru perioada noiembrie Registru.
imediat urmatorul datei inregistrarii repatriatului in
municipiului orhei Ei se achita la
21. Compensaliile se aloc6 din bugetul public local al
membrii familiei sale a urmatoarelor
prezentareade c6tre persoana revenitd in municipiu Ei/sau
acte:

-

unic;
in formd libera cu privire la acordarea ajutorului financiar
copia buletinului de identitate a solicitantului;
cerere

coPia extrasului din Regsitru;
cu persoana revenita;
dupd caz, copiile actelor, ce atestd gradul de rudenie/afinitate
in modul prevdzut de lege'
dupd caz, actele,ce atestd statut de pensionar sau invalid,
Copiile sunt insolite de originalele actelor'
de cltre aParatul
Cererea pentru oblinerea compensaliilor se examineazd
oficiald a
in termen de 30 de zile de ia receplionarea acesteia cu informarea

21.

Primiriei

solicitantului despre decizia adoptati'
se
personalul inzestrat cu atribuliile de procesare a cererilor pentru compensaliilor
Orhei'
stabileEte de autoritatea executivd a Consiliului municipiului
termenului de
22. Achi,tarea compensaliilor se efectueazd trimestrial dupd expirarea a consiliului
pozitive a autoritdlii executive
15 zile carendaristice de ra d,ataadoptdrii dispozi{iei
municipiului Orhei, conform pct'22 din prezentul Regulament'

VI. FACILILITATI FISCALE

23.Ceireveniliinmrrnicipiuqimembrilorfamiliilorlor(pct.ITdin
(amnistia fiscala) indiferent de

restanlelor fiscale
Regularnent) beneficiaz[ de stingerea
a acestora'
, r --:r^- i-,li.,irtrrol,
cuantumul lor qi perioada de fonnare

24.Persoanelorreveniteinmunicipiu,intreprinderilorindividualeinstituitedeei,
cuantumul de
ut.:-ulotu aparline cel pulin in
capitalul
cu
precum Ei societalilor comerciale
pentru
:""Yt
taxelor rocale in cuantumul deplin
plata
la
fiscale
scutiri
acord'
yo
repatrialilor Ii se
75
scutirii'
perioada de 3 ani de la data acorddrii

25'Pentruoblinereadreptuluilafacilitdlilefiscalemenlionatelapct'24_pct.25din
agenlilor economici
municipiu qi, dupd caz' reprezentanlii
Regulament, persoana revenitd in
acte:
geJionali de el inaint eaz6' Primdriei urm6toarele
_ cerere in form[ libera cu pnvire la acordarea facilitalii fiscale;

-copiabuletinuluideidentitatearepatriatu}uilreprezentarsu\uiagentu\uige,o\aK\iai
-copiaextrasuluidinRegsitrulmigranlilordemuncdrepatrialiaimunicipiuluiorhei;
economic;
- dupb caz, copiaactului de constituire a agentului
Registrul intreprinzatorilor
- dup6 caz, extrasul din Registrul pe'soanelor juridice sau
individuali;

-dupdcaz,copianotificdriicuprivirelainiliereaactivitd}iidecomer!inmunicipiul
respective'
Orhei sau a autoriza\iei de funclionare
Copiile sunt insolite de originalele

actelor'

lL

de c6tre aparatul

26.Cerereapentruoblinereafacilitililorfiscaleseexamlneaz
cu informarea oficial'
prim'riei in termen de 30 de zile de la receplionarea acesteia

a

solicitantului despre decizia adoptatd'

Personalulinzestratcuatribuliiledeproc::.u'..."cererilorpentruoblinereafacilitalilor
u botsiliului municipiului Orhei'
fiscale se stabileqte de autoritut"u "*""uiiua
imediat ulterioara adopt[rii
27. Facilitalile fiscale se acorda doar pentru perioada
fiscale'
deciziei cu privire la acordarea facilitdlii

VII. ALTE GARANTII ACORDATE REPATRIATILOR
DE FAMILIE
$I MEMBRILOR LOR
serviciile
revenili in municipiu li se garanleazd

celor
2g. inprocesul primar de integrare a
gratuit'' pe m.sura
medica16, juridicd qi psihologicd
magazinelor qi farmaciilor sociale, isist"nla
a m'nicipiului orhei'
c6tre administrafia public'local'
imprementdrii serviciilor in cauzdde
condilii
cale au la intrelinere copii, li se asigura
30'Persoanelor revenite in municipiu,
acestora, in condiliile
a personaritdlii, prin incadrarea
echitabile gi eficiente de educare qi formare
in teritoriu, indiferent de nivel'
legii, in institulii de invdlamint dislocate

V[I.

DISPOZITII FINALE

denatutate'
actelor false sau care conlin date
31. in cazulconstatdrii faptului prezentarii
autoritatea
beneficiilor, conform prezentului Regulament,
care au servit temei pentru oblinerea
restituirii
dreptur de a intreprinde m'surile necesare
executiv' a municipiului orhei dispune de

sumelor sau valorii inlesnirilor acordate, precum gi sd sesizeze organele de drept pentru atragerea
celor vinovali la rdspundere cu incasarea prejudiciului cauzat bugetului local.
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Consiliului municipal Orhei
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