
REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 
D E C I Z I E  Nr.___/___            PROIECT 

 
din ___ _____________  2022 

 

cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional Cimișlia  

nr. 01/04 din 11.03.2022 „Cu privire la aprobarea componenței nominale a comisiei 

 speciale pentru selectarea persoanelor care solicită indemnizații unice„ 

 

În conformitate cu: 

- art. 43 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală; 

- art. 4 alin. (2) din Legea 435/2006 privind descentralizarea administrative; 

- pct. 9 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 836/2010 cu privire la acordarea 

indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau 

restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni, 

- Decizia Consiliului Raional nr. 01/04 din 11.03.2022 cu privire la aprobarea 

componenței nominale a comisiei speciale pentru selectarea persoanelor care 

solicită indemnizații unice, 

Consiliul Raional Cimişlia  

 

D E C I D E: 
 

1. Se modifică Anexa nr. 1 la Decizia Consiliului Raional nr. 01/04 din 11.03.2022 cu 

privire la aprobarea componenței nominale a comisiei speciale pentru selectarea 

persoanelor care solicită indemnizații unice, după cum urmează: 

- se substituie sintagma „Scurea Nicolae” cu sintagma „Țurcanu Ion”; 

- se adaugă sintagma „____________ - Consilier raional” 

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie președintelui raionului, dlui 

Mihail Olărescu. 

3. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la 

cunoştinţă:   

- Direcției Finanțe Cimișlia; 

- Persoanelor vizate în prezenta decizie; 

- Prin publicare pe pagina web a Consiliului Raional Cimișlia 

www.raioncimislia.md. 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                      __________________  

Contrasemnează: 
 

 

Secretarul consiliului                                                        Gheorghe Netedu   
 

http://www.raioncimislia.md/


 

Coordonat: 

Preşedintele raionului          Mihail Olărescu  

Avizat: 

Secretarul consiliului          Gheorghe Netedu  

Șef, Secția Administrație Publică        Mariana Vasluian 

Șef, Serviciul Juridic         Ghenadie Grosu 

 

Proiect elaborat de: 

Șef, Direcţia Finanţe Cimișlia        Olesea Răcilă   



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei nr. ____/_____ din _______2022 

 

cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional Cimișlia  

nr. 01/04 din 11.03.2022 „Cu privire la aprobarea componenței nominale a comisiei 

 speciale pentru selectarea persoanelor care solicită indemnizații unice„ 

 

1. Denumirea autorului 

Prezentul proiect de decizie a fost elaborat de către Direcția Finanțe 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finalităţile 

urmărite  
Schimbarea conducătorului AO, se propune de modificat componența comisiei 

respective. 

Prin decizia Consiliului raional Cimișlia nr. 09/02 din 23 decembrie 2016, a fost aprobată 

componența comisiei speciale pentru selectarea persoanelor care solicită indemnizații 

unice (anexa nr. 1), cît și regulamentul comisiei (anexa nr. 2).  

Prin Decizia Consiliului Raional nr. 01/04 din 11.03.2022 a fost modificată componența 

comisiei speciale. 

Comisia are rolul de a selecta persoanele care solicită acordarea indemnizației unice 

pentru unele categorii de cetățeni stabilite/achitate în conformitate cu prevederile 

Hotărîrii Guvernului nr. 836/2010 cu privire la acordarea indemnizaţiilor unice pentru 

construcţia unei case individuale ori a unei locuinţe cooperatiste sau pentru procurarea 

spaţiului locativ, sau pentru restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul deciziei constă în modificarea componenței comisiei speciale pentru 

selectarea persoanleor care solicită indemnizații unice pentru construcţia sau 

procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prezentului proiect de decizie nu presupune cheltuieli suplimentare. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Prezentul proiect de decizie este elaborat în conformitate cu prevederile Hotărîrii 

Guvernului nr. 836/2010 cu privire la acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia 

unei case individuale ori a unei locuinţe cooperatiste sau pentru procurarea spaţiului 

locativ, sau pentru restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni prevede 

modificarea Deciziei Consiliului Raional nr. 01/04 din 11.03.2022 cu privire la 

aprobarea componenței nominale a comisiei speciale pentru selectarea persoanelor care 

solicită indemnizații unice. 

7. Constatările expertizei juridice 

Categoria actului propus este Decizia Consiliului  raional, ceea ce corespunde 

prevederilor art. 6 lit. (h) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative. Prezentul 

proiect de decizie prevede executarea Hotărîrii Guvernului nr. 836/2010 cu privire la 

acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia unei case individuale ori a unei 

locuinţe cooperatiste sau pentru procurarea spaţiului locativ, sau pentru restaurarea 

caselor vechi unor categorii de cetăţeni. 



Proiectul este în concordanță cu legilslația sus menționată, structura și conținutul actului 

corespunde normelor de tehnică legislativă. Examinarea și aprobarea proiectului în cauză 

este de competența Consiliului raional și are suport juridic pozitiv. 

8. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative și 

Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, prezentul proiect de 

decizie este plasat pe pagina web oficială a Consiliului Raional Cimișlia 

www.raioncimislia.md, secțiunea – Transparența decizională / Proiecte de decizii. 

Proiectul de decizie se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare și 

se propune consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință. 

 

 

Şef Direcţiei finanţe        Olesea Răcilă 

http://www.raioncimislia.md/

