REPUBLICA MOLDOVA
ORAŞUL DONDUŞENI
CONSILIUL ORĂŞENESC DONDUŞENI
DECIZIE nr. 14/5
din 09 decembrie 2016
Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind alocarea ajutoarelor financiare
unice din Bugetul orășenesc Dondușeni
În scopul protecției sociale a persoanelor în sărăcie extremă, social – vulnerabile,
familiilor cu mulți copii aflați în dificultate financiară, întru asigurarea suportului financiar
familiilor ce au copii nou-născuți, în conformitate cu prevederile Legii privind administraţia
publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 14, alin 2, lit. n) și y), în temeiul avizului
pozitiv al Comisiei pentru buget, finanţe şi economie, drept şi administraţie publică,
Consiliul orăşenesc
DECIDE:
1. Se aprobă Regulamentul privind alocarea ajutoarelor financiare unice din Bugetul
orășenesc Dondușeni (se anexează).
2. Se stabileşte ajutor financiar unic la nașterea unui copil în mărime de 500 lei
pentru un (fiecare) copil nou-născut.
3. Cheltuielile suportate în vederea realizării prevederilor prezentei Decizii se vor
acoperi din mijloacele bugetului local pentru anul 2017 de la codul economic 281900.
4. Controlul executării prezentei Decizii pune în sarcina dnei Repcinscaia Elena preşedintele Comisiei pentru probleme de educaţie, învăţămînt, cultură, tineret, sport,
ocrotirea sănătăţii şi protecţie socială.
5. Prezenta Decizie intră în vigoare la data de 01.01.2017.

Preşedintele şedinţei

Marina CEREMUȘ

Secretarul Consiliului orăşenesc

Mariana LUPU

Anexă
la Decizia Consiliului orășenesc Dondușeni
nr. 14/5 din 09.12.2016
Regulamentul
privind alocarea ajutoarelor financiare
unice din Bugetul orășenesc Dondușeni
I. Dispoziţii generale
Regulamentul privind alocarea ajutoarelor financiare unice din Bugetul orășenesc
Dondușeni prevede criteriile de acordare a ajutoarelor financiare unor categorii de cetățeni
ai orașului Dondușeni.
Prevederile acestui Regulament au scop de a susține persoanele în sărăcie extremă,
social – vulnerabile, familiilor cu mulți copii aflați în dificultate financiară, precum și
alocarea ajutorului material unic pentru copiii nou-născuți din orașul Dondușeni.
Dreptul de a beneficia de ajutoarele financiare din Bugetul orășenesc o au cetățenii
orașului Dondușeni a cărora viză de domiciliu în localitate depășește 12 luni.
Ajutorul financiar este plătit beneficiarului sau reprezentantului legal al acestuia o
dată în 12 luni, cu excepția cazurilor ce prezintă pericol vieții beneficiarului. Cuantumul
ajutorului financiar oferit beneficiarului sau familiei acestuia nu va depăși 1000 lei.
Beneficiari de ajutor financiar pot fi cetățenii care se află în sărăcie extremă, au boală
gravă, familiilor cu mulți copii din păturile social-vulnerabile, persoanelor cu dizabilitate
severă și accentuată, persoanelor în etate și altor cetățeni, care se află în situație complicată
de viață.
Ajutorul financiar alocat urează a fi consumat de către beneficiar strict pentru nevoile
indicate în cerere.
Ajutorul material unic oferit pentru copil nou-născut se plăteşte unuia dintre părinţi,
indiferent de situația materială a familiei, pe baza acordului acestora, sau în caz de
neînţelegere, pe baza deciziei autorităţii tutelare, părintelui căruia i s-a încredinţat copilul
spre creştere şi educaţie. Ajutorul material pentru copil nou-născut se plăteşte şi tutorelui,
curatorului, persoanei căreia i-a fost dat în plasament familial copilul în condiţiile legii.
II. Condiţiile de oferire a ajutorului financiar unic
I.
Ajutorul financiar se achită la cererea beneficiarului adresată pe numele Primarului
oraşului Dondușeni, în baza Deciziei Consiliului orășenesc Dondușeni.

Cererea solicitantului va fi examinată anterior ședinței Consiliului orășenesc, de către
Comisia de examinare a cererilor cu privire la acordarea ajutorului material și evaluare a
condițiilor de trai a solicitanților, instituită prin Dispoziția Primarului orașului nr. 124-d
din 16.11.2016, după caz, cu deplasarea la domiciliul solicitantului și evaluarea condițiilor
de trai, după care va fi întocmit procesul verbal de recomandare a alocării ajutorului
financiar.
La cerere urmează să fie anexate:
1. Copia buletinului de identitate a solicitantului
2. Copiile actelor de identitate/certificatelor de naștere a membrilor de familie
3. Extrasul din fişa medicală cu certificatele corespunzătoare (în caz de boală)
4. Confirmarea privind costul tratamentului (cont, contract)
5. Certificatul despre venitul membrilor familiei (în caz că există)
6. Alte documente (la necesitate)

În cazul prezentării de către solicitant a datelor sau actelor eronate, Consiliul
orășenesc își rezervă dreptul de a respinge cererea de solicitare a ajutorului financiar.
II.

Alocarea ajutorului financiar unic la nașterea copilului se oferă pentru:

1) Copil nou-născut viu, inclusiv în cazul gemenilor – pentru fiecare copil în parte;
2) Unuia dintre părinţi sau reprezentantului legal al copilului;
3) Cu condiţia că copilul a fost înregistrat la oficiul stării civile;
4) Cu condiţia că ajutorul financiar a fost solicitat cel tîrziu în termen de 6 luni de la
naşterea copilului.
La cererea de solicitare a ajutorului financiar pentru nașterea copilului urmează a fi
anexate următoarele acte:
1. Copia buletinului de identitate al părinţilor;
2. Copia certificatului de naştere al copilului;
3. Copia certificatului de căsătorie (dacă e cazul);

IV. Dispoziţii finale
Ajutorul financiar unic va fi achitat din veniturile proprii acumulate pe contul
Primăriei orașul Dondușeni pentru anul bugetar-fiscal respectiv.
Cuantumul ajutorului financiar, precum și condițiile de acordare a ajutorului pot fi
modificate prin Decizia Consiliului orășenesc Dondușeni.
Controlul asupra achitării şi utilizării conform destinaţiei a mijloacelor financiare se
pune în sarcina Președinților Comisiilor de specialitate de pe lîngă Consiliul orășenesc
Dondușeni.

