
 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI                                                  PROIECT 

                                                                                                          DECIZIE 

                                                            Nr.____________________________ 

            din ____________________________ 

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind  

modalitatea acordării ajutoarelor materiale unice  

adresate familiilor cu copii nou-născuți 

 

 În temeiul art.2 din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; 

art.14 alin.(1), alin.(3) din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 

28.12.2006; art.29 alin.(5) lit.b) din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanțele publice 

locale; art.8-13 și art.15 ale Legii privind transparența în procesul decizional nr.239 din 

13.11.2008; art.67 alin.(2) lit.b) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale 

nr.181 din 25.07.2014; examinând nota informativă prezentată de viceprimarul municipiului 

Orhei pe domeniul economie buget și finanțe 

 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI DECIDE: 

 

1. Se aprobă Regulamentul privind modalitatea acordării ajutoarelor materiale unice 

adresate familiilor cu copii nou-născuți, conform anexei la prezenta decizie. 

 

2. Se abrogă deciziile Consiliului orășenesc Orhei nr. 12.1 din 04.12.2015 „Cu privire la 

acordul de colaborare cu Asociația Obștească „Pentru Orhei”” și nr. 4.4 din 06.04.2017 

„Cu privire completarea anexei la Acordul de colaborare aprobat prin decizia Consiliului 

orășenesc Orhei nr. 12.1 din 04.12.2015”. 

 

3. Prezenta decizie se comunică public și persoanelor responsabile din cadrul Autorității 

executive a Consiliului municipal Orhei  și intră în vigoare la data includerii acesteia în 

Registrul de stat al actelor locale. 

 

4. Controlul executării prevederilor prezentei decizii revine viceprimarului municipiului 

Orhei pentru domeniul economie, buget și finanțe dna Anastasia ȚURCAN. 

 

Primarului municipiului Orhei 

Viceprimarul  municipiului Orhei  

Viceprimarul  municipiului Orhei  

Viceprimarul  municipiului Orhei                                                           

Specialist principal (Jurist) 

Secretar interimar al Consiliului Municipiului Orhei    

Specialist principal   

Pavel VEREJANU 

Anastasia ȚURCAN 

Cristina COJOCARI 

Valerian CRISTEA 

Grigore MÎRA 

Grigore MÎRA 

Alina TRUSOVSCAIA 

Autor: Specialist principal                                                                                                                                           Daniela CAZAC 



 

Anexă pe 2 (două) file la decizia Consiliului municipal Orhei 

nr._____ din ”____” __________2022 

 

 

REGULAMENT 

privind modalitatea acordării ajutoarelor materiale unice 

adresate familiilor cu copii nou-născuți 

 

I. Dispoziții generale 

 

1. Persoanele care au stabilit domiciliul și/sau viza de reședință în municipiul Orhei 

beneficiază de ajutor material unic la nașterea copilului în următorul cuantum: 

a) pentru fiecare copil nou-născut, inclusiv în cazul gemenilor/tripleților, etc. – 7 000,00 

(șapte mii lei 00 bani), la prima naștere; 

b) pentru următoarele nașteri, pentru fiecare copil nou-născut, inclusiv în cazul 

gemenilor/tripleților, etc. – 10 000,00 (zece mii lei 00 bani) lei. 

 

II. Condițiile de stabilire a ajutoarelor materiale unice 

 

2. Indemnizațiile unice la nașterea copilului se stabilesc la cererea persoanei în următoarele 

condiții: 

a) pentru fiecare copil nou-născut, inclusiv în cazul gemenilor; 

b) cu condiția că copilul a fost înregistrat la I.P. „Agenția Servicii Publice”; 

c) cu condiția că a fost solicitată cel târziu în termen de 6 luni de la nașterea copilului; 

d) ajutoarele materiale unice la nașterea copilului în cazul gemenilor se stabilesc în același 

cuantum pentru fiecare copil; 

e) cu condiția că copilul s-a născut în instituția medico-sanitară din mun. Orhei.  

f) în cazuri excepționale, când nașterile nu au avut loc în mun. Orhei, se va decide în baza 

avizului Comisiei instituite în acest sens și documentelor care atestă faptul că a fost 

necesară trimiterea pentru internare în instituțiile medico-sanitare de toate nivelurile (cu 

excepția celor din străinătate) a femeilor gravide ce necesită asistență spitalicească 

efectuată în funcție de starea sănătății și/sau influența maladiei asupra sănătății lor, 

eliberate de medicul de familie sau de medicul specialist de profil (după caz). 

 

III. Modul de stabilire a ajutoarelor materiale unice 

 

3. Cererea pentru stabilirea ajutorului material unic prevăzute de prezentul Regulament se 

va depune la sediul Primăriei mun. Orhei, personal de către persoane căreia i se va stabili 

ajutorul sau prin intermediul reprezentantului său. Cererea se depune cu respectarea 

cerințelor prezentului Regulament. 

 

4. La cererea pentru stabilirea ajutorului material unic la nașterea copilului se anexează 

următoarele acte: 

a) buletinul de identitate al ambilor părinți (după caz), în original (se prezintă) și în copie (se 

anexează); 



 

b) certificatul de naștere al copilului, eliberat de I.P. „Agenția Servicii Publice” care a 

efectuat înregistrarea de stat a nou-născutului), în original (se prezintă) și în copie (se 

anexează); 

c) dovada faptului că solicitantul a locuit nu mai puțin de 12 luni consecutive, fără 

întreruperea termenului, în teritoriul municipiului Orhei până la nașterea copilului (Act 

de constatare elaborat de Comisia stabilită în pct.5 al prezentului regulament. 

 

5. Decizia cu privire la stabilirea ajutoarelor specificate în prezentul Regulament se adoptă 

de către o comisie din cadrul Autorității executive a Consiliului municipal Orhei instituită 

în acest sens și aprobată de primarul mun. Orhei, cu emiterea unui Aviz. 

  

6. Cererea pentru acordarea ajutorului material unic și actele necesare se examinează în 

termen de 30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii. Dacă la cerere nu sânt 

anexate toate actele necesare sau dacă actele prezentate sânt perfectate 

incorect/incomplet, solicitantul are dreptul să prezinte (personal sau prin intermediul 

reprezentantului), în termen de 30 zile calendaristice de la data depunerii cererii, actele 

care lipsesc sau care au fost corectate/completate. În cazul în care în acest termen 

solicitantul sau reprezentantul acestuia nu a prezentat actele necesare, cererea pentru 

acordarea ajutorului material unic la nașterea copilului va fi respinsă. 

  

IV. Plata ajutorului material unic 

  

7. Sumele plătite în plus din vina beneficiarului (falsificarea unor date, tăinuirea unor 

circumstanțe etc.) se restituie de către beneficiar în termen de 30 zile. În cazul în care 

beneficiarul refuză să restituie suma indemnizației primite necuvenit, aceasta se încasează 

în baza hotărârii instanței judecătorești. 

 

 

 

Viceprimarul  municipiului Orhei                                                                     Anastasia ȚURCAN 

 

Autor:  

Specialist principal                                                                                                  Daniela CAZAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la Decizia Consiliului Municipal 

Nr._______  din ”____”  ________ 2022 

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modalitatea acordării ajutoarelor materiale unice 

adresate familiilor cu copii nou-născuți 

 

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

Specialist principal Daniela CAZAC. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 

Având în vedere scopul stimulării familiilor cu copii nou-născuți din municipiul Orhei prin oferirea 

suportului material la nașterea copilului în familiile care au stabilit domiciliul și/sau viza de reședință în 

municipiul Orhei și care locuiesc nu mai puțin de 12 luni în teritoriul administrat până la nașterea 

copilului, este necesar elaborarea proiectului de decizie pentru a aproba condițiile și modul de stabilire a 

ajutoarelor materiale unice adresate familiilor cu copii nou-născuți. 

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

naţionale cu legislaţia Uniunii Europene   

Nu este cazul. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Se propune aprobarea Regulamentului privind modalitatea acordării ajutoarelor materiale unice adresate 

familiilor cu copii nou-născuți, conform anexei la prezenta decizie.  

5. Fundamentarea economico-financiară  

Implementarea prezentului proiect se determină în limita posibilităților financiare prevăzute în bugetul 

local. 

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

Articolul 2 din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.14 alin.(1), 

alin.(3) din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006; art.29 alin.(5) 

lit.b) din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanțele publice locale; art.8-13 și art.15 ale 

Legii privind transparența în procesul decizional nr.239 din 13.11.2008; art.67 alin.(2) lit.b) din 

Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Publicat proiectul pentru transparența decizională pe pagina WEB a Primăriei  

8. Constatările expertizei anticorupție  

Nu este cazul. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate  

Nu este cazul. 

10. Constatările expertizei juridice  

Proiectul a fost supus expertizei juridice pentru corespunderea normelor legislative, de către specialistul 

jurist din cadrul primăriei Orhei și este avizat. 

11. Constatările altor expertize  

Nu este cazul. 

 

 

Viceprimarul  municipiului Orhei                                                                   Anastasia ȚURCAN 

 

Autor:  

Specialist principal                                                                                                 Daniela CAZAC 


