
gi comisiei nominale privind stabilirea qi
acordarea aj utorului material

Intru executarea prevederilor deciziei Consiliului municipal Chigindu nr. 1/5 din
47.02.20i8 ,,Cu privire la reorganizare prin fuziune (absorblie) a Direc{iei generale a
Fondului municipal Chiqin6u de suslinere sociald a populaliei qi Direcfiei sdnatdfii a-
C siliului municipal Chiqindu de cdtre Direclia generald asistenfi sociald a
Consiliului municipal Chiqiniu", in temeiul art. 6 alin. (2) pct. 2) Iit. c) din Legea nr.
136 din 17.06.2016 ,,Privind statutul municipiului ChiqindLL", art. 14 Q) lit. m) qi lit. y)
din Legea nr. 436-X\il din 28.12.20A6 ,,Privind administralia publicl iocald",
Consiliul municipal Chiqindu DECIDE: .

1. se aprobi Regulamentul privind stabilirea gi acordarea ajutorului material
(anexa ff. 1).

2. Se aprobd componenfa nominald a Comisiei de stabilire
material (anexa nr.2).

;i acordare a ajutorului

3. Viceprimarul de ramurd al municipiului Chiqin6u, dl Ruslan CODREANU, va
as i gura contro lul indep linirii preve de rilor pr ezentei decizii.
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nicipal Chigiuau

'\<

2.

3.

Regulamentul

cu privire la stabilirea gi acordarea ajutorului material uhor categorii de

persoane din municipiul Chiqinlu

Capitolul I. Dispozifii geirerale

1. Regulamentul cu privire la stabilirea gi acordarea ajutorului material unor

categorii de persoane din municipiul ChiEindu (in continuare - Regulament)

reglementeazd modalitatea de stabilire gi plat[ a ajutorului material unor

categorii de p erso ane defavori zate din municipiul Chiqiniu.

Ajutorul material este o formd de asistenld sociali nerambursabild, rnenitd sd

suslind financtar gi direct categoriilor de persoane, speciftcate in Capitolul III al

prezentului Regulament.

Ajutorul material este acordat de citre Direclia generalS asisten{d social[ gi

sindtate a Consiliului municipal Chigindu, prin intermediul prestatorului de

servicii de platd,, din sursele financiare aprobate anual in bugetul municipiului

Chigindu.

Capitolul II. Dreptul la ajutorul material qi beneficiarii acestuia

4. Dreptul la oblinerea material il au urmdtoarele categorii de persoane:

a) persoanele in vArstd cate au atins vArsta necesar[ pentru stabilirea pensiei

conform legislaliei in vigoare;

b) persoanele incadratein grade de dizabilitate;

c) familiile cu l1i copii (cu trei qi mai mulli copii);

d) persoanele singuratice ingrijite la domiciliu, cdtre Sfintele Sirbdtori de

Paqti;

e) pensionarii in etate, cdtre Ziua Internalionald amenilor in etate;



5.

D persoanele cu drzabllitltli de vedere, cdtre Ziua Intemalionald a

persoanelor cu deficienle de vedere;

g) pentru nasterea a 3-lea copil qi urmdtorii copii ndscufi in familiile din

municipiul Chiqiniu.

h) alte programe cu destinalie speciali, potrivit deciziilor Consiliului

municipal Chigindu.

Dreptul 7a ajutor material se stabilegte in temeiul evaludrii necesitSlilor

persoanei, confirmate prin ancheta sociali, intocmitd la domiciliul acestuia,

care confirmd starea sociald, condiliile de trai gi venitul global al familiei, in

baza cdrora se determind nevoia de ajutor a persoanei (familiei) solicitante,

precum gi veridicitatea circurnstanlelor expuse in cerere,gi prin alte acte

constatatoare.

Cuantumul ajutorului rnaterial pentru persoanele specificate in Capitolul III din

prezentului Regularnent se stabileqte de cdtre Comisia de acordare a ajutoruiui

material,.

Persoana care colnpleteazd, gi depune cererea de acordare a ajutorului material

este titularul ajutorului material, iar familia ei este beneficiarul ajutorului

material.

Ajutorul matertal se acordd in baza cererii, depuse de cdtre persoanele

socialmente vulnerabile.

9. Ajutorul matekal se acordi de cdtre Direclia generald" asistenli sociald gi

sdndtate a Consiliului municipal Chigindu (in continuare - Direclia generald),

in temeiul deciziilor Consiliului municipal Cliiqindu, dectziilor Comisiei de

acordare a ajutorului financiar (in continuare - Comisie) gi ordinului qefului

Direcliei generale.

III. Modul de acordare L ajutorului material

10. AjutoruI material pentru categoriile de persoane specificate in pct. 11 din

prezentul Regulament se acorda in baza cercii depuse. La cererea se anexeazd,,

dupd caz:

a) actul de identitate;

6.

7.

8.



b) legitimalia de pensionar;

c) acful ce confirmi gradul gi termenul dizabilitd4li;

d) adeverinfele de nagtere ale copiilor;

e) alte documente, ce identificd persoana (familia) solicitantd;

0 certificatul privind componenla familiei;

g) extras din contul personal eliberat de CTAS;

h) in canil invocdrii motivului de boald, se va anexa certificatul, eliberat gratis

de instituliile medic aIe, care confirmd starea sanatdlii solicitantului gi nevoia

de a achita serviciile rnedicale, de a procura medicamentele sau articolele

protetico - ortopedice.

ll.Cererea se considerd completi gi se accepti pentru examinarea dreptului la

ajutor matertal dacd, toate actele confinnative au fost depuse de cdtre solicitant.

I2.Cererea incompletd se acceptS. pentru exarninarea dreptului dacd pe parcursul a

10 zile lucritoare de la data inregistririi este completatd cu toate actele

necesare, in caz contrar, aceasta va ft examinati cu avrz de neacordarc a

ajutorului matenal.

l3.La depunerea cererii, titularului i se elibereazd recipisd de primire a cererii,

indicdndu-se data gi numirul de inregistrare, iar in canil cererii incomplete,

recipisa va confine inclusiv informatia privind actele lipsa.

I4.Cerertle de acordare a ajutorului material sunt inregistrate in Sistemul

Informalional.

l5.Solicitdrii. .ar. necesitd a fi examinate de cdtre Comisia aprob atd, de cdtre

Consiliul municipal Chigindu sunt examinate in cadrul gedinlelor convocate.

l6.Instituliile abilitate cu funclii de intocmire a listelor, in cadrul programelor cu

destinalie speciald, vor prezenta listele pe suport de hArtie, Direcfiei generale,

cu 30 de zile lucrdtoare pdndla data de aniversare/comemorare a evenimentului

gi sunt responsabile de intocmirea calitativd a listeior, precum gi de informarea

persoanelor incluse in program. in caz contrar, Direclia generald nu igi asumd

responsabrhtatea de rcalizare a programului cu destinalie speciald,, pdnd,la data

de aniversare/comemorare.



VI. Comisia de acordare a ajutorului material .,

lT.Componenla Comisiei de acordare a ajutorului material este aprobatd de citre

Consiliul municipal Chiginau.

l8.Comisia de acordare a ajutorului material este constituiti din reprezentanli ai

Primdriei municipiului Chiginaugi subdiviziuiile sale, reprezentan\i ai

organizallilor neguvernamentale, care activeazd in domeniul protecliei sociale

9i sdnitdlii. 
-

l9.Activitatea Comisiei este condus[ de pregedinte, a cdrui func]ii le exercitd

viceprimarul responsabil de problemele protecliei sociale, de vicepregedinte -
funclie exercitatd. de geful Direcliei generale gi de secretarul Comisiei,

rcprezentat de un gef adjunct aI Direcliei generale. in lipsa pregedintelui,

Comisia este condusd de vicepregedinte.

20.Fonna de activitate a Comisiei este gedinla, care se considerd deliberativd daca

la eaparticipS majoitatea membrilor. $edinfele comisiei se convoacd in funcfie

de necesitd\i, dar nu mai rar de o dat6, pe lund. Dezbaterile din cadrul gedinlei

Cornisiei se consemneazd. intr-un proces-verbal. Procesul - verbal gi deciziile

adoptate de Comisie sunt semnate de cdtre pregedintelegi secretarul acesteia.

Deciziile sunt adoptate cu votul majoritdlii membrilor prezenfi.

2l.Comisia de acordare a ajutorului material are urmdtoarele atribulii:

a) aprobd Regulamentul de funclionare a Comisiei;

b) adoptd dectzTt de acordare a ajutorului financiar pentru fiecare persoand,

in parte, care s-a adresat;

c) determini mdrimea acestuia in funclie de situalia material5 a

solicitantului:

VII. Modalitatea de distribuire a mijloacelor financiare

22.Dkec!ia generuIi elibereazd mljloacele pentru acordarca ajutorului material,

prin intermediul prestatorului de platd., inbaza deciziilor Consiliului municipal

Chigindu, a decizlllor Comisiei gi in baza ordtnelor gefului Directiei generale.

23.Mdrimea ajutorului material, in baza ordinelor gefului Direcliei generale, este

stabilit de cdtre Comisie.



24.Ajutorul material poate fi incasat in termen de 3 luni de la datas,emiterii

ordinului de platd de cdtre geful Direcliei generale. Dupd expirarea termenului

de 3 luni, ajutorul material neincasat de cdfe beneficiar se anuleazS. Reluarea

plalii se efectueazd, de cdtre Direclia generali, in baza cercrii scrise de cdtre

beneficiar, in canni de tratament in fard cu imposibilitatea deplasdrii de

incasare a ajutorului material (confirmat prin certificat eliberat de instituliile

medicale) gi tratament peste hotare (confinnat prin certificat eliberat de

institulia meilicald qi dovada de aflare peste hotare, in perioada de incasare a

ajutorului material).

Vt[. Dispozifii finale

25.Controlul asupra corectitudinii stabilirii gi utllizdrii, conform destinaliei, a

mijloacelor financiare alocate pentru acordarea ajutorului material se efecfueazd

de cdtre organele de control abilitate.

SECRETAR INTERIMAR AI CONSILIULUI
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Freqedinte al Camisiei:
CODREANU Ruslan - viceprimar al municipiuiui.chigindu

cepnegedinte al Comisiei:

Seeretanul Comisiei:

generule asistenld sociald qi s6n6tate

embrii Coneisiei:

9. Z ON Denis - consilier al viceprimarului

Direcliei
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