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t-Cu privire la suslinerea financiaAd a
persoanelor angajate in instituliile publice
_t finanlate din bugetul local care construiesc/procuri
locuinte prin metoda creditarii ipotecare

Av6nd in vedere nota informativd a Direc{iei management financiar,
in conformitate cu decizia Consiliului municipal Chiginlu nr. 67/25 din
20.03 .2007 ,,Despre aprobarea Regulamentului privind finanlarea
dobdnzii bancare persoanelor angajate in sistemul bugetar care

construiesc/procuri locuin{e prin metoda credit6rii ipotecare" gi
modific[rile aferente, in temeiul art. 42 alin. (1) din Legea nr. l58-XVI
din 04.07.2008 ,,Cu privire la funclia publicl gi statutul funcfionarului
public", art. 14 alin.(2) lit. b) 9i arr. 19 alin. (4) din Legea nr. 436-xvl
din 28.12.2006 ,,Privind administralia public4 local6", Consiliul

municipal Chigin[u DECIDE:
1. Se acceptd acordarea suportului financiar din bugetul municipal in
mdrime de 10 la sut6 anual din dobAnda bancar6, aprobatd
conform contractelor de credit ipotecar, incheiate intre angajalii
din institufiile publice finanlate din bugetul local gi bancile
comerciale pentru procurarea spafiului locativ, cu ulterioara
achitare a mijloacelor financiare cltre beneficiari prin intermediul
bdncilor comerciale.
2. Direclia management financiar a Primdriei municipiului Chiginlu
(dna Eugenia Ciumac) v efectua calculele $i, respectiv,
transferurile corespunzitoare potrivit pct. I al prezentei decizii,
conform anexei.
3. Direclia general6 finanfe (dna Veronica Her!a), inbaza calculelor
prezentate de citre Direclia management financiar:
3.1. Va asigura finanfarea cheltuielilor prevdzute in pct. I al prezentei
decizii.

3.2.Ya prevedea alocafiile necesare la formarea bugetului anual,
pentru acordarea suportului financiar la achitarea dobdnzii
respective.

4. Viceprimarul de ramur[ al municipiului
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Lista persoanelor care activeazd tn institugiile publice Jinanlate din bugetul local soticitd achitarea
Si
parliald a dobinzii bancare, la creditele ipotecare acordate pentru procurarea/construc(ia spa(iului
locativ, contractate cu companiile de construcgii Si cu bdncile comerciale
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Mazur Corina
Gasnag Gheorghi

Specialist principal in cadrul Direcfiei Generale
Finanfe a Primdriei municipiulu Chisindu
$ef al Direcfiei de colectare a impozitelor gi to<elor
locale din cadrul Primdriei municipiului Chisindu

Secretar al Consiliului
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Dansicons SRL / BC
''MAIB'' SA
AMIC SA / BC
''MAIB'' SA

