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Consiliul municipal Chisinau

Nota informativa 
la proiectul de decizie cu privire la aprobarea, intr-o noua redac^ie, a 

Regulamentului privind stabilirea §i acordarea ajutorului material 
persoanelor/familiilor defavorizate din municipiul Chisinau

Prezentul proiect de decizie a fost elaborat de catre Directia generala 
asistenta sociala §i sanatate in scopul sustinerii financiare a persoanelor §i 
familiilor defavorizate.

Proiectul vizat reglementeaza detaliat modul de stabilire §i acordare a 
ajutorului material.

Ajutorul material reprezinta о presta^ie sociala nerambursabila, menita sa 
suspna material §i direct persoanele afectate de saracie sau aflate in condi^ii 
deosebit de dificile, pe care nu le pot depa§i de sine statator.

La data de 27 februarie 2018, prin decizia Consiliului municipal Chisinau 
nr. 2/5 a fost aprobat Regulamentul §i comisia nominala privind stabilirea §i 
acordarea ajutorului material. Implementarea in practica a Regulamentului 
nominalizat a demonstrat ca acesta nu reflecta multiaspectual procedura de lucru 
si, respectiv, s-a elaborat un nou Regulament, care, in opinia noastra, va fi unul 
functional.

De asemenea, a devenit necesara §i modificarea componen^ei Comisiei de 
stabilire §i acordare a ajutorului material, care era una nominala §i s-a dovedit a fi 
mai pu^in functional! din cauza demisionarii unor membri.

Prin urmare, proiectul dat propune aprobarea unei c o m p o n en t  titulare a 
Comisiei municipale. In cazul in care membrii Comisiei municipale sunt eliberap 
din func^ia de^inuta, atribupile acestora vor fi exercitate de persoanele noi 
desemnate in aceste funcpi, fara emiterea unei noi decizii

Beneficiarii proiectului sunt locuitorii municipiului Chisinau, incadra^i in 
urmatoarele categorii:

a) persoanele care au atins varsta necesara pentru stabilirea pensiei, 
conform legislatiei in vigoare;

b) persoanele incadrate in grade de dizabilitate §i inapte de munca;
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c) persoanele defavorizate in cazuri de imbolnavire grava (boli 
incurabile, tratament chirurgical costisitor, etc.);

d) persoanele solitare, beneficiari ai Serviciului ingrijire sociala la 
domiciliu, de Sfmtele Sarbatori de Pa§ti;

e) persoanele cu deficien^e de auz, de Ziua Interna^ionala a persoanelor 
cu d e fic ie n t  de auz;

f) pensionarii in etate, de Ziua Intema^ionala a oamenilor in etate;
g) persoanele cu dizabilitap de vedere, de Ziua Interna^ionala a 

persoanelor cu deficien^e de vedere;
h) persoanele cu dizabilita^i, de Ziua Intema^ionala a persoanelor cu 

dizabilitap;
i) alte persoane incluse in programe municipale cu destina|ie speciala, 

potrivit deciziilor Consiliului municipal Chisinau §i deciziilor Comisiei municipale 
pentru stabilirea §i acordarea ajutorului material.

Aprobarea proiectului de decizie nu necesita surse financiare suplimentare, 
dar presupune alocarea mijloacelor in limita bugetului municipal, aprobat pentru 
anul in curs.

In procesul de elaborare au fost studiate actele normative §i literatura de 
specialitate ce vizeaza modul de acordare a presta^iilor sociale, care reprezinta о 
forma de asistenta sociala.

Drept urmare a adoptarii prezentului proiect, se va crea cadrul normativ 
necesar bunei functionari a activitapi Direcpei §i facilitarea accesului 
persoanelor/familiilor defavorizate din municipul Chisinau la masurile de asistenta 
sociala.

In scopul respectarii prevederilor Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind 
t ran sp aren t in procesul decizional, proiectul de decizie a fost plasat pe pagina web 
a Primariei municipiului Chisinau, pentru consultari publice §i prezentat comisiilor 
de specialitate, pentru avizare.

In ordinea de idei expusa, prezentam spre aprobare proiectul de decizie 
corespunzator.
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