
 

           REPUBLICA MOLDOVA                                  РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

            RAIONUL  SOROCA                                                         СОРОКСКИЙ РАЙОН                                                           
CONSILIUL MUNICIPAL SOROCA                          МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ СОРОКА             
                          

             

DECIZIE nr. 20/25 

din 22 noiembrie 2022 
 

Cu privire la suspendarea temporară a plății 

indemnizației unice la nașterea copilului 

 

 

 

 În temeiul Legii nr. 436/2006 „Privind administrația publică locală” art. 14 

(1) și (3), Prescripția Inspecției Financiare din 05.07.2022 nr. 25-09-12/161, 

Consiliul municipal Soroca 

DECIDE: 

          1. Se suspendă temporar plata indemnizației unice la nașterea copilului până 

la expunerea Instanței de Judecată.   

2. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică şi intră în vigoare prin 

publicarea pe Registrul de Stat al Actelor Locale. 

  

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI    MIHAIL VERBIŢCHI 

 

SECRETARUL  C/M     MARCEL BUȘAN 

 

 
 

Nu s-a adoptat 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Notă informativă 

la proiectul de decizie „Cu privire la suspendarea temporară la plata 

indemnizației unice la nașterea copilului” 

 
 

 

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

Primăria mun. Soroca, dl Nicolae Leşan, specialist principal 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile 

urmărite 

Proiectul de decizie a fost elaborat temeiul Legii nr. 436/2006 „Privind 

administrația publică locală” art. 14 (1) și (3), Prescripția Inspecției Financiare din 

05.07.2022 nr. 25-09-12/161. 

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

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Nu este necesar 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Nu suportă cheltuieli din bugetul local 

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

Corespunde cerințelor prevederilor legale 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului: -nu necesită 

Anunțul despre inițierea proiectului de decizie se publică pe site-ul oficial al 

Primăriei Municipiului Soroca www.primsoroca.md; inclusiv se transmite pentru 

consultare consilierilor municipali, inclusiv și altor părți cointeresate din mun. 

Soroca. Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului 

menționat, pot fi expediate în adresa Primăriei mun. Soroca: 

- Direct la sediul pe str. Ștefan cel Mare, 5, MD-3000, mun. Soroca; 

Sau prin posta electronică msoroca@matc.md. 

7. Constatările expertizei juridice 

Proiectul este coordonat cu juristul Primăriei pentru expertiza juridică 
 

 

 

       Nicolae Leşan, specialist principal 

 

 

 
 

 

 

http://www.primsoroca.md/

