
 

Anexă  
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aprobat prin decizia nr.   12.1  

din    04.12.2015 

modificat și completat prin  
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REGULAMENT 

Privind modalitatea acordării ajutoarelor materiale unice  

Adresate familiilor cu copii nou-născuți 

 

           Art.1 Persoanele care au viza de domiciliul și/sau reședința în orașul Orhei beneficiază de 

ajutor material unic la nașterea copilului în următorul cuantum: 

a) pentru fiecare copil nou-născut, inclusiv în cazul gemenilor/tripleților, etc. – 7000 lei, 

la prima naștere; 

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

gemenilor/tripleților, etc. – 10 000 lei 

 

Condițiile de stabilire a ajutoarelor materiale unice 

          Art.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 oficiul stării civile; 

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 Orhei. În cazuri 

excepționale, când nașterile nu au avut loc în orașul 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). 

 

Modul de stabilire a ajutoarelor materiale unice 

           Art.3  Cererea pentru stabilirea ajutorului material unic prevăzute de prezentul 

Regulament se va depune la sediul Primăriei orașului Orhei, personal de către persoana căreia i 

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

cerințelor prezentului regulament. 

 

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

anexează următoarele acte: 



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

(se anexează); 

b) certificatul de naștere al copilului, eliberat de Oficiul de Stat Civilă 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 permanent ultimele 12 luni în teritoriul orașului 

Orhei (Act de constatare elaborat de Comisia instituită în acest sens de Autoritatea 

executivă a Consiliului orășenesc Orhei).  

 

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

adoptă de către o comisie instituită în acest sens și aprobată de viceprimarul orașului Orhei pe 

probleme sociale, cu emiterea unui Aviz. 

 

Art.6   În cazul emiterii Avizului pozitiv, solicitantul în termen de cel mult 6 luni de la 

emitere se va adresa la sediul Asociației Obștești ,,Pentru Orhei” (or. Orhei, strada Vasile Lupu, 

36, of.326).  

 

Art.7   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 sunt anexate 

toate actele necesare sau dacă actele prezentate sunt perfectate incorect/incomplect, 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 

corectare/completate. 

 

Art.8   Cererea pentru acordarea ajutorului material cu toate actele anexate, inclusiv Avizul 

se păstrează la sediul Asociației Obștești ,,Pentru Orhei”, în dosarul personal al beneficiarului. 

 

Plata ajutorului material unic 

Art.9  Ajutoarele materiale unice se plătesc în numerar prin intermediul Asociației Obștești 

,,Pentru Orhei”. 

 

Art.10  Sumele plătite în plus din vina beneficiarului (falsificarea unor date, tăinuirea unor 

circumstanțe etc.) se restituie de 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. 

 

Art.11  Asociației Obștești ,,Pentru Orhei” își va îndeplini obligațiile asumate prin Acord 

în măsura posibilităților financiare, rezilierea fiind posibilă printr-o notificare scrisă către 

Consiliul orășenesc Orhei. 

          

 

Secretar al  

Consiliului orășenesc Orhei                                                                     Ala BURACOVSCHI 


