REPUBLICA MOLDOVA
CONSILlUL RAIONAL EDINEŢ
DECIZIE nr.2/3
din 18 aprilie 2016
Cu privire la comisia pentru acordarea indemnizaţiilor
unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ,
sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni
În temeiul art. 9 al Regulamentului cu privire la acordarea indemnizaţiilor
unice pentru construcţia unei case individuale ori a unei locuinţe cooperatiste, sau
procurarea spaţiului locativ sau restaurarea caselor vechi unor categorii de
cetăţeni aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.836 din
13.09.2010, avizului comisiei consultative pentru economie, buget, administrarea
bunurilor, juridică, numiri și imunități, Consiliul raional Edineț DECIDE:
1. Se instituie Comisia pentru acordarea indemnizaţiilor unice pentru
construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor
categorii de cetăţeni (anexa nr.1).
2. Se aprobă Regulamentul de activitate al Comisiei pentru acordarea
indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau
restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni (anexa nr.2).
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Anexa nr.1
la decizia Consiliului raional Edineț
nr.2/3 din 18 aprilie 2016

Comisia
pentru acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului
locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni
CIOBANU Valerian
PLÎNGĂU Valentina
TIMOTIN Natalia
MARIAN Eduard
EVDOCHIMOV Mihail
CUȚEI Vitalie
GUMENIUC Alexandru
FEDORIȘIN Boris

BOTNARU Stela
CUCUTA Iurie
MUȘCINSCHI Andrei

 vicepreședinte al raionului, președinte al comisiei;
 specialist principal, Direcția Finanțe, secretarul comisiei;
 specialist principal, Serviciul juridic Aparatul președintelui
raionului;
 șef-adjunct Direcția Asistență Socială și Protecție a
Familiei;
 architect-șef Aparatul președintelui raionului;
 comandant Centrul militar teritorial Edineț, președintele
AO ”Uniunea Veteranilor războiului din Afganistan”;
 președinte al AO ”Cernobîl” Edineț;
 președinte al Asociației raionale a participanților la
conflictul armat pentru apărarea integrității Republicii
Moldova;
 șef Direcție Finanțe;
 director SRL ”Constructorul”;
 șef Oficiului Cadastral Teritorial Edineț.
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Anexa nr.2
la decizia Consiliului raional Edineț
nr.2/3 din 18 aprilie 2016

Regulamentul
de activitate al Comisiei pentru acordarea indemnizaţiilor unice pentru
construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi
unor categorii de cetăţeni
1. Pentru selectarea persoanelor care solicită indemnizaţii unice, se instituie prin decizia
consiliului raional comisia specială pentru acordarea indemnizaţiilor unice pentru
construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de
cetăţeni (în continuare – comisia).
2. Comisia activează în baza prezentului Regulament, aprobat de către Consiliul raional.
3. Indemnizaţiile unice se acordă integral categoriilor de persoane beneficiare de indemnizaţie
unică, în scopurile şi mărimile specificate mai jos:
1) construcţia unei case individuale ori a unei locuinţe cooperatiste, sau procurarea spaţiului
locativ sau compensarea cheltuielilor pentru construcţia unei case individuale sau a unei
locuinţe cooperatiste, efectuate după aflarea la C.A.E. Cernobîl (pînă la 82 mii lei):
a) persoanelor care s-au îmbolnăvit şi au suferit de boala actinică cauzată de avaria de la
C.A.E. Cernobîl, precum şi invalizii a căror invaliditate este în legătură cauzală cu
catastrofa de la Cernobîl;
b) membrilor familiilor persoanelor care şi-au pierdut viaţa în urma avariei de la C.A.E.
Cernobîl, ai persoanelor care au decedat în urma bolii actinice şi ai invalizilor
decedaţi;
2) construcţia unei case individuale ori a unei locuinţe cooperatiste, sau procurarea spaţiului
locativ, în cuantum de 25 la sută din mărimea indemnizaţiei unice stabilite pentru
construcţia unei case individuale sau a unei locuinţe cooperatiste, sau procurarea spaţiului
locativ (pînă la 20,5 mii lei):
a) persoanelor temporar îndreptate sau trimise în delegaţie, care în anii 1986-1987 au
participat la lucrările de lichidare a consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, în zona de
înstrăinare;
b) membrilor familiilor participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E.
Cernobîl, care au decedat;
3) construcţia unei case individuale ori a unei locuinţe cooperatiste, sau procurarea spaţiului
locativ, în cuantum de 50 la sută din mărimea indemnizaţiei unice stabilite pentru
construcţia unei case individuale sau a unei locuinţe cooperatiste, sau procurarea spaţiului
locativ (pînă la 41 mii lei):
a) participanţilor la acţiunile de luptă din Afganistan;
b) participanţilor la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi
independenţei Republicii Moldova;
c) cetăţenilor care nu au participat la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii
teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, dar ale căror case au fost distruse în
timpul operaţiilor militare;
d) cetăţenilor Republicii Moldova care nu au participat la acţiunile de luptă pentru
apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, dar care nu au
posibilitate să revină, din motive politice, la domiciliul lor permanent;
e) membrilor familiilor celor căzuţi în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii
teritoriale şi independenţei Republicii Moldova;
f) participanţilor la cel de-al doilea război mondial;
g) victimelor reabilitate ale represiunilor politice;

4) restaurarea caselor vechi, restituite victimelor represiunilor politice în localităţile de
unde au fost represate, în cuantum de 50 la sută din mărimea indemnizaţiei unice
stabilite pentru restaurarea caselor vechi (pînă la 12,5 mii lei).
4. Din comisie fac parte preşedintele sau vicepreşedintele raionului, care exercită şi funcţia
de preşedinte al comisiei, cîte un specialist din direcţia asistenţă socială şi protecţie a
familiei, direcţia construcții gospodărie comunală, drumuri, privatizare și postprivatizare
(investiţii capitale), direcţia finanţe, care exercită şi funcţia de secretar al comisiei (cu
drept de vot) şi reprezentanţii organizaţiilor necomerciale ale beneficiarilor legali de
indemnizaţii unice, în funcţie de necesitate, primarul unităţii administrativ-teritoriale în
care domiciliază solicitantul de indemnizaţie unică, arhitectul-şef al raionului, alte
persoane responsabile.
5. Comisia examinează şi analizează cererile depuse de solicitanţii cu domiciliul în raionul
Edineț, evaluează starea lucrurilor şi întocmeşte procese-verbale despre
confirmarea/neconfirmarea necesităţii de obţinere a indemnizaţiei unice în fiecare caz
aparte, precum şi temeiurile/ motivele de neacordare a indemnizaţiilor unice. În
procesele-verbale se indică, în mod obligatoriu, identitatea fiecărui membru al comisiei,
care îşi exprimă opinia pe marginea fiecărui caz de solicitare a indemnizaţiei unice, prin
confirmarea acesteia prin semnătură.
6. Secretarul comisiei:
1) ţine evidenţa cererilor, proceselor-verbale, a listelor solicitanţilor de indemnizaţii unice, a
listelor cetăţenilor cărora li se stabilesc indemnizaţii unice şi a persoanelor care au obţinut
indemnizaţii unice, a altor documente, după caz;
2) întocmeşte dosare pentru solicitanţii de indemnizaţii unice, care vor conţine:
a) pentru categoriile de cetăţeni care deţin, conform situaţiei de la 1 ianuarie 2010, scrisori de
garanţie, eliberate de autoritatea administraţiei publice locale, în modul stabilit, pentru obţinerea
creditelor preferenţiale:
 cererea;
 copia buletinului de identitate;
 originalul scrisorii de garanţie pentru obţinerea creditelor preferenţiale, eliberate de
autoritatea administraţiei publice locale;
 certificatul care confirmă faptul că victima reabilitată a represiunilor politice nu a
solicitat, nu a beneficiat şi nu este în drept să solicite restituirea bunurilor sau recuperarea
valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii, eliberat de autorităţile administraţiei
publice locale de nivelul al doilea;
 extrasul din procesul-verbal al şedinţei comisiei şi extrasul din decizia comisiei;
 copia documentului de plată care confirmă faptul că beneficiarului i-a fost acordată
indemnizaţia respectivă;
b) pentru categoriile de cetăţeni care nu deţin scrisori de garanţie:
 cererea solicitantului cu indicarea sumei şi destinaţia indemnizaţiei unice;
 copia buletinului de identitate;
 copia legitimaţiei eliberate, în modul stabilit, de către organul de resort, care confirmă
dreptul solicitantului de a beneficia de indemnizaţie unică;
 documentele care confirmă destinaţia indemnizaţiei unice (după caz): extrasul din decizia
autorităţii deliberative a administraţiei publice locale respective privind atribuirea lotului
pentru construcţia casei de locuit, proiectul de construcţie aprobat, contractul de
participare la construcţia colectivă, contractul de vînzare-cumpărare a casei de
locuit/apartamentului, devizul de cheltuieli pentru restaurarea caselor vechi restituite
victimelor represiunilor politice în localităţile de unde au fost represate în modul stabilit;
 informaţia din Registrul bunurilor imobile privind dreptul de proprietate asupra bunurilor
imobile de care a dispus şi dispune solicitantul de indemnizaţie unică pe teritoriul
Republicii Moldova;
 certificatul care confirmă faptul că victima reabilitată a represiunilor politice nu a
solicitat, nu a beneficiat şi nu este în drept să solicite restituirea bunurilor sau recuperarea

valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii, eliberat de autorităţile administraţiei
publice locale de nivelul al doilea;
 extrasul din procesul-verbal al şedinţei comisiei şi extrasul din decizia comisiei;
 copia documentului de plată care confirmă faptul că beneficiarului i-a fost acordată
indemnizaţia unică respectivă.
7. Comisia va ţine cont de asigurarea solicitantului de indemnizaţie unică cu spaţiu locativ
de cel mult şase metri pătraţi pentru fiecare membru al familiei.
8. Comisia întocmeşte lista cetăţenilor cărora li se stabilesc indemnizaţii unice, cu indicarea
sumei acesteia (conform Hotărîrii Guvernului nr.836 din 13.09.2010).
9. Comisia întocmeşte lista cetăţenilor cărora li se stabilesc indemnizaţii unice şi care nu
deţin scrisori de garanţie, cu indicarea sumei acesteia (conform Hotărîrii Guvernului
nr.836 din 13.09.2010).
10. Comisia adoptă decizii privind stabilirea indemnizaţiilor unice persoanelor respective
(conform Hotărîrii Guvernului nr.836 din 13.09.2010).
11. Comisia în termen de o lună din momentul adoptării deciziei prezintă la Ministerul
Finanţelor decizia și lista beneficiarilor de indemnizaţii unice.
12. Membrii comisiei poartă răspundere, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru
executarea necorespunzătoare a obligaţiilor de membru al comisiei.
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