DECIZIE nr.____
din “____” ________________ 2020
Cu privire la ”Regulamentul privind alocarea indemnizației unice la constituirea familiei”
În temeiul art. 9, art. 10 pct. 1, art. 14 lit. p1) și lit. y) din Legea privind administrația publică locală
Nr. 436 din 28.12.2006, art. 24 pct. 1 lit. a) și lit. f) din Legea finanțelor publice și responsabilității
bugetar-fiscale Nr. 181 din 25.07.2014, Consiliul municipal DECIDE:
1. Se aprobă ”Regulamentul privind alocarea indemnizației unice la constituirea familiei”.
2. Alocarea resurselor financiare pentru executarea acestei decizii se va realiza din componenta
”protecție socială” a bugetului municipal Soroca.
3. Controlul privind executarea prezentei decizii se pune în sarcina Viceprimarului responsabil
de domeniul social, educație, tineret și sport.
4. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul oficial al Primăriei
municipiului Soroca http://www.primsоrоса.md și totodată se comunică prin transmiterea
copiilor:
 Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat а Republicii Moldova;
 Primarului municipiului Soroca;
 Viceprimarului municipiului Soroca, responsabil de domeniul social, educație, tineret și
sport;
 Centrului Multifuncțional al Agenției Servicii Publice din municipiul Soroca.
5. Decizia dată intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI
SECRETARUL C/M

__________________
MARCEL BUŞAN

Inițiator: L. Pilipețchi, Primar
Elaborat: I. Babici, Consilier municipal
Avizat:
____________ M. Buşan, Secretarul Consiliului Municipal Soroca
____________ V. Cojocaru, Specialist în problemele juridice

Aprobat prin decizia
Consiliului Municipal Soroca
Nr. ___, din _________________
REGULAMENTUL
PRIVIND ALOCAREA INDEMNIZAȚIEI UNICE LA CONSTITUIREA FAMILIEI
CONSILIULUI MUNICIPAL SOROCA
Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
1.

Prezentul Regulament privind alocarea indemnizației unice la constituirea familiei (în
continuare Regulament), are drept scop stimularea tinerilor din municipiul Soroca prin
acordarea unui sprijin financiar sub formă de indemnizație unică la constituirea familiei, cu
respectarea unor criterii de eligibilitate.

2.

Susținerea Primăriei municipiului Soroca prin acest mecanism a căsătoriei la vârstă tânără
demografică a generațiilor noi ce intră în circuitul demografic, urmărește minimalizarea din
intenția de amânare a întemeierii unei familii și ar spori probabilitatea nașterii a doi sau mai
mulți copii.

3.

Din anul 2020, familiile noi întemeiate din municipiul Soroca, conform prevederilor
prezentului Regulament, vor beneficia de un sprijin financiar de 1000 lei net/familie din
partea Primăriei municipiului Soroca.

4.

Pentru a putea beneficia de sprijinul financiar sub formă de indemnizație unică la constituirea
familiei, familiile trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
a) căsătoria să fie încheiată la Oficiul Stării Civile din cadrul Centrului Multifuncțional al
Agenției Servicii Publice din municipiul Soroca;
b) cel puțin unul dintre soți să aibă domiciliul sau reședința pe raza administrativ-teritorială a
municipiului Soroca;
c) cel puțin unul dintre soți să se afle la prima sa căsătorie;
d) cel puțin unul dintre soți să aibă vârsta cuprinsă între 16-35 ani.
Capitolul II
MODALITATEA DE DEPUNERE A CERERILOR

5.

Pentru a beneficia de suportul financiar sub formă de indemnizație unică la constituirea
familiei, unul dintre soți care corespunde criteriilor de eligibilitate stipulate la pct. 4 a
prezentului Regulament, va depune o cerere la adresa Primarului municipiului Soroca, care va
fi înregistrată în cancelaria Primăriei municipiului Soroca. La cerere se vor anexa următoarele
documente:
a) copia de pe certificatul de înregistrare a căsătoriei;
b) copia de pe buletinele de identitate a ambilor soți;
c) declarația pe propria răspundere cu confirmarea faptului că unul din soți este la prima sa
căsătorie.
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5.

Cererile vor fi eligibile dacă vor fi depuse în intervalul perioadei de cel puțin 6 luni de la
înregistrarea căsătoriei la Oficiul Stării Civile din cadrul Centrului Multifuncțional al Agenției
Servicii Publice din municipiul Soroca.
Capitolul III
EVALUAREA CERERILOR

6.

Anual prin dispoziția Primarului va fi constituit un Grup de Lucru pentru evaluarea cererilor
depuse din partea familiilor pentru a beneficia de sprijin financiar sub formă de indemnizație
unică la constituirea familiei.

7.

Grupul de Lucru va evalua cererile depuse conform criteriile de eligibilitate stipulate la pct. 4
din prezentul Regulament.

8.

Grupul de Lucru va fi convocat la solicitarea Viceprimarului responsabil de domeniul social,
educație, tineret și sport în ultima săptămână a fiecărui trimestru.

9.

Toate cererile evaluate de Grupul de Lucru, care vor fi considerate eligibile, vor fi transmise
către Consiliul Municipal Soroca spre aprobare.
Capitolul IV
MODALITATEA DE ALOCARE A SPRIJINULUI FINANCIAR SUB FORMĂ DE
INDEMNIZAȚIE UNICĂ

10.

După aprobarea de către Consiliul Municipal Soroca prin decizie a cererilor de alocarea
sprijinului sub formă de indemnizație unică la constituirea familiei, la inițiativa Primarului
municipiului Soroca, în termen de o lună, vor fi invitați ambii soți ai familiilor beneficiare la
sediul Primăriei municipiului Soroca, unde solemn li se vor aloca indemnizația respectivă.

11.

Responsabili de organizarea procedurii festive de alocarea sprijinului financiar familiilor noi
constituite, este în sarcina specialiștilor pentru relații cu publicul din cadrul aparatului
Primăriei municipiului Soroca.

12.

Sprijinul financiar sub formă de indemnizații unice se alocă familiilor noi constituite sub
formă de numerar.
Capitolul V
DISPOZIȚII FINALE

13.

Prezentul Regulament intră în vigoare din momentul aprobării acestuia de către Consiliul
Municipal Soroca, inclusiv din data includerii deciziei respective în Registrul de stat al actelor
locale.

14.

Prezentul Regulament poate fi modificat sau completat ori de câte ori acest lucru se impune,
precum și în situația în care apar noi dispoziții legale, în modul stabilit, prin decizia
Consiliului municipal Soroca.

15.

După adoptarea prezentului Regulament, acesta se publică în format electronic pe site-ul
oficial al primăriei Soroca.

Secretarul Consiliului municipal Soroca

Marcel Bușan
(semnătura, L:Ș.)
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Anexa Nr. 1 la Regulamentul
privind alocarea indemnizației unice la constituirea familiei
Cerere
(model)
de alocare a indemnizației unice la constituirea familiei
Către Primăria municipiului Soroca
str. Ștefan cel Mare nr. 5, et. 4
mun. Soroca, MD-3000
Republica Moldova
De la cetățeanul (numele, prenumele): _____________________________
Titular al buletinului de identitate (seria, numărul, cod personal):
________________________________________________________________________________
Domiciliat (adresa completă): _______________________________________________________
Data nașterii (zi, lună, an): ___________________________________________
Componența familiei noi constituite (numele, prenumele ambilor soți):
________________________________________________________________________________
Data înregistrării căsătoriei la Oficiul Stării Civile (zi, lună, an): ____________________________

Prin prezenta, solit Primăriei municipiului Soroca, să mi se acorde sprijin financiar sub formă
de indemnizație unică la constituirea familiei.

________________________________
(semnătura)

__________________________________
(data depunerii)

La prezenta cerere se anexează:
1. copia de pe certificatul de înregistrare a căsătoriei;
2. copia de pe buletinele de identitate a ambilor soți;
3. declarația pe propria răspundere cu confirmarea faptului că unul din soți este la prima sa
căsătorie.
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Anexa Nr. 2 la Regulamentul
privind alocarea indemnizației unice la constituirea familiei
Declarația pe propria răspundere
(model)
Către Primăria municipiului Soroca
str. Ștefan cel Mare nr. 5, et. 4
mun. Soroca, MD-3000
Republica Moldova
Prin prezenta, eu (numele, prenumele) ________________________, titular al buletinului de
identitate (seria, numărul, cod personal) _______________________________________________,
domiciliat pe adresa _______________________________________________________________,
născuta la data de ______________________, declar pe propria răspundere, că sunt la prima mea
căsătorie, înregistrată la data de _______________________________ de către Oficiul Stării Civile
din cadrul Centrului Multifuncțional al Agenției Servicii Publice din municipiul Soroca.

________________________________
(semnătura)

__________________________________
(data completării)
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Notă informativă
la proiectul de decizie
”Cu privire la Regulamentul privind alocarea indemnizației unice la constituirea familiei”
1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Lilia Pilipețchi, Primarul municipiului Soroca, inițiatorul proiectului de decizie
Ion Babici, consilier municipal, autorul și raportorul proiectului de decizie
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite.
Principalele condiții ce au stat la baza elaborării acestui proiect de decizie, sunt legate de necesitatea
punerii în aplicare a unor noi politici familiale ce vor constituie un instrument de gestionare, într-o
formă anumită, a impactului negativ al schimbărilor demografice (îmbătrânirea) și migrației
populației din municipiul Soroca.
Municipiul Soroca, ca și Republica Moldova în ansamblu a atins nivelul critic al coeficientului de
îmbătrânire (numărul persoanelor cu vârsta trecută de 60 de ani la 100 de cetățeni) în anul 1998. La
momentul actual, 16% din populația Republicii Moldova are peste 61 de ani inclusiv. Dacă această
tendință se va menține, populația vârstnică va constitui 33% din numărul total al populației până în
anul 2050. Îmbătrânirea nu este un domeniu care trebuie lăsat doar pe seama instituțiilor din
sistemul de pensii și al protecției sociale. Este necesară adoptarea unei abordări proactive conform
căreia îmbătrânirea populației ar deveni responsabilitatea tuturor, inclusiv al Primăriei municipiului
Soroca, ca autoritate publică de nivelul I.
Regulamentul care se propune a fi aprobat prin intermediul acestui proiect de decizie are drept scop
stimularea tinerilor din municipiul Soroca prin acordarea unui sprijin financiar sub formă de
indemnizație unică la constituirea familiei, cu respectarea unor criterii de eligibilitate și anume:
 căsătoria să fie încheiată la Oficiul Stării Civile din cadrul Centrului Multifuncțional al
Agenției Servicii Publice din municipiul Soroca;
 cel puțin unul dintre soți să aibă domiciliul sau reședința pe raza administrativ-teritorială a
municipiului Soroca;
 cel puțin unul dintre soți să se afle la prima sa căsătorie;
 cel puțin unul dintre soți să aibă vârsta cuprinsă între 16-35 ani.
Susținerea Primăriei municipiului Soroca prin acest mecanism a căsătoriei la vârstă tânără
demografică a generațiilor noi ce intră în circuitul demografic, urmărește minimalizarea din intenția
de amânare a întemeierii unei familii și ar spori probabilitatea nașterii a doi sau mai mulți copii.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației
naționale cu legislația Uniunii Europene
Republica Moldova, ca membră în Comisia Economică a Națiunilor Unite pentru Europa, a aderat
în anul 2002 la Planul Internațional de Acțiuni de la Madrid privind Îmbătrânirea (MIPAA),
angajându-se să ia măsuri care vor răspunde provocărilor îmbătrânirii demografice și de integrare
a acesteia în politicile naționale. Proiectul de decizie respectiv, se înrolează ca o intervenție locală

a Primăriei municipiului Soroca la realizarea angajamentelor sus menționate de către Republica
Moldova Uniunea Europeană.
4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
În temeiul:
 art. 9, art. 10 pct. 1, art. 14 lit. p1) și lit. y) din Legea privind administrația publică locală Nr.
436 din 28.12.2006;
 art. 24 pct. 1 lit. a) și lit. f) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale Nr.
181 din 25.07.2014.
5. Fundamentarea economică-financiară
Proiectul de decizie respectiv urmărește să încurajeze anual prin sprijinul financiar acordat sub
formă de indemnizație unice în valoare de 1000 lei circa 100 noi familii întemeiate anual. Acest
instrument din politica locală a Primăriei municipiului Soroca vine să încurajeze și să stimuleze
întemeierea noilor familii, anticipând probabilitatea nașterii mai multor copii, respectiv creșterea
demografică a populației municipale. Din media de 190 de cupluri care și-au înregistrat oficial
căsătoria, doar în jur de 100 dintre acestea sunt cu unul din soți la prima sa căsătorie, cu vârsta până
la 35 ani și cu viza de domiciliu în municipiul Soroca. În conformitate cu aceste date, se constată
necesitatea intervenției la nivel de politici sociale și de tineret, pentru a stimula înregistrarea
căsătoriilor în municipiu și menținerii tinerilor în continuare la nivel local în plan profesional.
Promovarea conceptului dat va avea mai multe efecte asupra comunității, inclusiv din punct de
vedere economic. Menținerea populației tinere la nivel local va asigura piața muncii cu forțe apte
de muncă, iar promovarea familiei va consolida valorile moral-spirituale în societate.
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului
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,
Coaliției Locale a Societății Civile, inclusiv și altor părți cointeresate din municipiul Soroca.
Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în
adresa Primăriei Municipiului Soroca:



direct la sediul pe str. Ștefan cel Mare nr. 5, et., MD-3000, mun. Soroca;
sau prin poșta electronică msoroca@mtc.md.

Autor de proiect: Babici Ion – consilier municipal, date de contact: ibabici@gmail.com.

Ex. Ion Babici, consilier municipal

