
PRIMARIA MI.INICIPIULUI CHISINAU
Direc(ia administra{ie publicl locall

Seclia social-umanirati gi relafii interetnice

nr. o.1//-2/ din /fr 0J, 13

la nr.

NOTA INFORMATIVA

la decizia ,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind omagierea cuplurilor
longevive qi persoanelor centenare din municipiul Chiqiniu".

1. Denumirea autonilui la elaborarea dispozi{iei:
Seclia social-umanitard qi relalii interetnice din cadrul Direcliei administralie publicS local6,
Prim[ria municipiului Chi lnau.

Actele normative care reglementeazd necesitatea elabordrii deciziei date sunt art.29 (l) qi aft. 32
(1) din Legea Republicii Moldova nr.43612006 privind administrafia publicd local'a", art.15

1), pct.l, lit. a) si art.16 (1) din nr. 136 12006 privind statutul municipiului Chisindu.

din

2. Condi{iile ce au impus elaborarea deciziei:

Elaborarea proiectului deciziei vine in abrogarea deciziei Consiliului Municipal Chiqindu
nr,3l16 din l8 iunie 2018 ,,Cu privire la celebrarea cuplurilor longevive qi omagierea persoanelor
centenare (longevive) in municipiul Chigindu". In contextul modificdrilor parvenite ce lin de

sistarea Oficiului Stdrii Civile din strada Maria Cebotari 1, inldturarea impedimentului (prezenta
frzicd) de depunere a cererilor de cdtre cetdfenii din municipiul Chiqindu, privind solicitarea
mijloacelor financiare cu prilejul celebrdrii nunlilor de aur, diarnant qi platind qi implinirii v0rstei
de 100 de ani qi mai mulli de la naEtere, orientate spre imbundtdlirea continul a tradiliei de a
menfiona familiile longevive, persoanele centenare din municipiul ChiEindu in anul c6nd implinesc
jubileul sau aniversarea respectivd cu suport financiar.

Acoperirea financiard de acordare a suportului financiar cuplurilor longevive este efectuatd din
bugetul municipiului, de la grupa principald 08, ,,Cultur6, sport, tineret, culte gi odihn6".

Decizia vine s[ promoveze familia tradilionald, relafiile bazate pe respect qi a modului s[ndtos
de viafd.

Decizia elaboratd este de interes local.

3. Principalele prevederi ale proiectului deciziei noi:

4, Fundamentarea economico - financiarl
Cheltuielile pentru acordarea suportului financiar cuplurilor longevive qi persoanelor centenare vor
fi suportate din bugetul municipiului Chiqindu.
In perioada anului 2022 av fost celebrate 390 de cupluri care au sdrbdtorit jubileul de 50 de ani gi

aniversarea de 60 de ani de la inregistrarea cdsdtoriei Ei 12 persoane au slrbdtorit 100 si mai multi
ani de la



5. Modul de incorporare a proiectului deciziei:

Abrogarea deciziei nr.3/16 din 18.06.2018 cu privire la celebrarea cuplurilor longevive gi

omagierea persoanelor centenare (longevive) in municipiul Chiqindu, dar va fi o cdlduzd pentru

elaborarea noului

6. Avizarea qi consultarea public[ a proiectului de decizie:

Conform prevederilor Legii nr.23912013 privind transparenla procesului decizional, proiectul

deciziei este plasat pe pagina web a Primdriei Municipiului Chi;indu, secliunea ,,Proiecte de

decizii".

n ( f_-.--* Vera PETUHOV,

-=> do i-'- $ef interimar al Sec(iei
social-umanitarl qi rela(ii interetnice
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de decizie si a


