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Anexil

la decizia Consiliului

municipal Chirin[u 
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Regulamentul
cu privire la modul de achitare a compensafiei blneqti pentru inchirierea

spafiului locativ angajafilor autoriti{ilor publice locale

a municipiutui Chiqiniu - tineri specialigti

I. DISPOZITII GENERALE

1. Regulamentul cu privire la modul de achitare a compensaliei bdnegti p:n!ru

inchirierea spaliului locativ angajafilor din cadrul autoritdtilor publice din municipiului

Chigindu - iineri specialigti ( in continuare - regulament) are drept scop stabilirea

modalitalii de .o-p.t t*e a cheltuielilor pentru inchirierea spaliului locativ de cdtre

angajafii autoritalil-or publice locale a municipiului Chiqindu - tineri specialigti, Pe

perioada p^rimilor 3 ani de activitate.
2. in prezentul Regulament se folosesc urmdtoarele nofiuni: '

locatar - tdn6rul specialist cdruia i se acordd locuinta in folosintd in baza unui

contract de locatiune incheiat cu proprietarul acesteia;

locator - proprietar sau reprezentant al proprietarului, persoand, ftzicd sau

juridic6, care transmite locuinfa in folosinfd locatarului in baza unui contract de

iocaliune incheiat pe un termen limitat sau in alte temeiuri legale, in conformitate cu

legislatia;

familie - sotii, copiii, pdrintii gi reprezentantii legali ai acestora, precum 9i alte

p.rrourr. aflate la intrelinerea acestora, care locuiesc impreun[ 9i defin o gospoddrie in

comun;
contract de locayiune - o parte (locator) se obligd sd dea celeilalte pdr{i (locatar)

spa{iu locativ in folosintd temporard sau in folosin{d gi posesiune temporarL,iar aceasta

se obligd sd pldteasci chirie;
comisie de profil - comisie instituite in cadrul instituliei ,in care activeazd

angajatul autoritdlilor publice a municipiului care va

e"imina actele prezentate pentru oblin6rea co spafiului

locativ qi va p.if..tu un proces verbal privind conform

prevederilor prezentului Regulament;' 
angajitul autoritdlitor publice a municipiului Chisindu - tdndr specialist -

p.rro*u?rLi"d, angajatdin cadrul autoritatilor municipiului Chiqindu, subdiviziunilor

acestora finanlate Je-la bugetul municipal, care la data depunerii cererii se considerd

tineri specialigti;
autoritate pubticd a municipiului ChiSindu, subdiviziune a acesteia - Primdria

municipiului Ch-iqin6u, direcliile qi direcliile generale ale Consiliului municipal

Chiqiniu, alte eniitdli publice finantate de la bugetul municipal, inclusiv tinerilor

,p..iuliqti din Institugiile-Medico- Sanitare Publice, Asociafiilor Medicale Teritoriale;

rude - pdrinlii qi alte persoane cu gradul de rudenie II, """
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II. COMISIA DE PROFIL

3. Pentru examinarea actelor nece

tarul comisiei de profil numit prin ordinul

de perfectarea registrului privind ordinea

depusd a cererilor de c6tre tinerii specialiqti' 
-

4. Functia de preEedinte al 
^comisiei 

de profil este exercitatd de cdtre qeful

adjunct al instituliei sau uitd ptt oan6, desemnatd de conducdtor'

5. Activitatea comisiei de prohl este asiguratd de secretar, desemnat prin ordin

al conducatorului, care iqi desfEgoara activitatea in conformitate cu prevederile

prezentului Regulament, fErd a- 
6. Comisiile de Profil

publice ale municipiului Chiqindu - tdndr
^Regulament 

gi emit decizii de acordare/ne

III. MoDuL DE STAPILIRE A coMPENq4U-ElgAxurENrRU
tNtilniBnBl f sIJrBfu cntRIEREA) SPATIULUI LocArIV

ocale ale municipiului Chigindu - angajati

cuantumul de 1000 de lei lunar'
g. Actele necesare pentru obfinerea compensatiei se depun la secretarul

ublice locale din municipiului Chigindu -
cStorului unit61ii, vizat de conducdtorul

sPatiului locativ in formd scrisd;

tiiuliei de inv6{6mint superior/universitar 9i

I tdndrului specialist unde urmeazd a fi

transferati comPensalla.
5) copia buletinului de identitate al angajatului autoritdlilor'publice locale din

dastral teritorial, prin care se confirmi c6

Chigindu - t6ndr specialist, impreund cu

de proprietate asupra unei locuinle in
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municipiul Chiqindu,prezentatla fiecare inceput de an.

7; S.t rl d. documente privind achitarea compensa{iei pentru inchirierea

spaliului locativ se examineazd in termen de 10 zile lucrdtoare de la data depunerii

acestora de cdtre comisia de profil creatd in institulii qi deciziile de acceptare a comisiei.

8)Conducdtorul subdiviziunii va emite un act administrativ privind achitarea

compensatiei pentru inchirierea spafiului locativ.^ 
9)Pentru fiecare tdn6r specialist, dupd angajarca in cadrul APLM, se perfecteazd

dosarul personal cu anexarea actelor enumerate in din pct. 11 din prezentul

Regulament.
l0)in cazul in care ambii soti iqi desfdgoard activitatea in cadrul autoritdlilor

publice locale din municipiului Chiginiu, subdiviziunilor acestora, compensa{ia se

achitS ambilor soti de la locul de muncd in cuantum deplin.

l l)Angajafii autoritdlilor publice locale din municipiul Chigindu tineri specialigti

dup6 3 ani de attivitate vor fi exclugi automat din listele beneficiarilor de compensalii

inbazaunui ordin al conducdtorului subdiviziunii.
12) in caztitransferului in o alt6 institulie bugetard a municipiului a tdndrului

specialist, comisia va elibera o copie autentificatda dosarului, inclusiv a deciziei de

atordare a compensa{iei care va servi ca temei pentru achitare la locul nou de munc6.

IV. MoDUL DE AcHITARE A COMPENSATIEI BANE$TI PENTRU

iNCnrnrEREA (SIIBINCIIIRIEREA) SPATIULUI LOCATIV

l3.Serviciile financiare ale autoritdli publice locale din municipiului Chigindu, vor

efectua plata compensafiei in baza actului juridic emis de cdtre conducdtorul

subdiviziunile municiPale.
l4.Achitarea se va efectua lunar, concomitent cu plata salariului.

l5.plata va fi stopatd la incetarea raporturilor de muncd in cazurile prevdzule de

legislatia in vigoare, in legdturi cu transferul in altd unitate sau la expirarea

contractului de locafiune sau in alte circumstante legale.

l6.Beneficiarii de compensafie pentru inchirierea spatiului locativ qi pentru

consumul de energie termicd qi electricd conform prevederilor Regulamentului

cu privire la modul de calcul, repartizare, utilizare qi evidentd a transferurilor cu

destinalie specialS pentru suslinerea cadrelor didactice tinere, precum qi

pentru modlficarea, completarea gi abrogarea unor hotirdri ale Guvernului,

adoptatd prin Hotdrdrea Guvernului nr. 802 din 29 octombrie 2015 nu pot

benefi cia de compensarea cheltuielilor conform prezentului Regulament.

v. DISPOZTTTT FINALE

lT.Angaja[ii autoritdfilor publice ale municipiului Chiqindu - tineri specialiqti sunt

t.rfon*Uili de corectitudinea gi legalitatea informaliei indicate in documentele

prizentate in vederea stabilirii compensaliei pentru inchirierea spaliului locativ.

lg.bvidenla contabild a achitdrii compensaliei tinerilor specialiqti pentru chirie se

efectueazd in conformitate cu Legea contabilitdlii nr.l 13- XVI din27 .04.2007 9i
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Legeaprivind finanfele publice locale din 16.10.2003.

lg.Ariual, in cadrul elaborarii propunerilor la buget conducdtorii subdiviziunilor vor

include propunerile de 
"io""r, 

a mijloacelor financiare in scopul achitdrii

compensaliei tinerilor specialigti pentru chirie, cu calculele respective'

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI

Adrian TALMACI




