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REGULAMENTUL

privind organizarea

gi desfE$urarea

acfiunilor de celebr are acuplurilor
longevive gi omagierea persoanelor centenare
(longevive) in municipiut chiEindu
I. DISPOZITII GENERALE

1'l'

Prezentul Regulament stabilegte modul
acfiunilor de celebrare a cuplurilor I
(longevive) in municipiul Chiqindu, de
care au convieluit 50, 60, 70 de ani gi
s
ChiEindu nr. 3/16 din 1g.06.201g
,,Cu p

de organizare gi desfdqurare a

omagierea persoanelor centenare (longevi

29 alin' (1) lit' a), att. 32 alin. (1) qi

art. 34 alin. (1) din Legea nr. 436-xvl
din
28.12.2006 ,,privind administraJia publicd locali',,
drt.l5 alin. (r), pct.
lit. a) gi art.
16 alin' (1) din Legea nr. 136 din 17.06.2016
,,privind statutul municipiului
Chiqindu".

l)

II. CELEBRAREA CUPLURILOR LONGEVIVE
2.1. Primdria municipiului
interetnice, in comun cu Serviciul

Chigi
Stare

ac{iunile de celebrare solemnd a cuplurilo
1: Ti, cu desfEgurarea lor in luna iruegisr

civild

municipiul chigindu' in temeiul cererii depuse
de cuplu la primdria
municipiului Chiqindu.
2'2' cuplurile depun o cerere la Primiria municipiului chiqinau
pe parcursul a
30 de zile inainte de implinirea jubileului de 50
de ani gi aniversirii de 60, 70 de ani

de la inregistrarea cdsdtoriei;

2.3. cererile sunt acceptate dupd urmdtoarele condifii:
a) Persoane care defin actele in original;
b) Cetdfeni ai Republicii Moldova, locuitori ai municipiului
Chigindu;
c) Perioada de cdsdtorie comund neintreruptd;

d)

in canilin

care cuplurile se adresea zd, dupd,sdrbdtorirea jubileului,
cererile nu
pot
acceptate, cu excep{ia cantrilor confirmate prin
acte care demonstreazd Aptur
cd cel pulin unul dintre sofi a fost bolnav ori ambii
au grad de invaliditate. Termenul
limit[ de depdgire este de maxim 30 de zile.
2'4' Cererile se recepJioneazd Ei se examineazd, de specialistul principal
al
Direcfiei social-umanitare
relafii interetnice, responsabil de desfbqurarea

fi

gi

evenimentului, care ulterior elaboreazd proiectul de dispozilie
a primarului general.
La cererile cuplurilor se anexeazd copiile buletinelor de identitate qi
copiile
adeverin{elor de cdsdtorie.

2'5'

Dupd examinarea gi acceptarea cererilor, lunar, se emite
o dispozilie in
care se indicd data desfbgurdrii, locul evenimentului,
lista invitafilor ;i resursele
financiare necesare pentru desfdqurarea evenimentului.
in termen rezonabil, inainte de
eveniment, se comunicd telefonic participanfilor informafia
necesard pentru prezenld.
2'6' Ac[iunea de celebrare a nunlilor de aur, diamant qi platind
se desfbqo ar6in
incinta Serviciului Stare Civili municipiul Chigindu (str.
Maria Cebotari, l), in ultima
zi de vineri a fiecdrei luni, cu oferirea florilor gi suportului financiar
stabilit prin
decizia consiliului municipal nr. 3/16 din 18.06.2018
,,cu privire la celebrarea
cuplurilor longevive qi omagierea persoanelor centenare (longevive)
in municipiul

Chigindu".
2'7

' La data stabilitd, cuplurile invitate sunt intdmpinate la serviciul Stare

Civil5 de cdtre specialistul principal din cadrul Aparatului primiriei
municipiului
Chigindu' in cadrul evenimentului cuplurile sunt inregistrate
oficial in Carrea

omagialilor de cdtre 2 angaja[i ai sSC, dupd care autoritatea publicd
a administrafiei
publice locale adreseazd cuvinte de felicitare cuplurilor
invitate qi le inmdneazd
cadoul oferit din partea ApL, per cuplu.
Specialistul principal al Primdriei.este responsabil de completarea
borderoului
de platd cu semndturile persoanelor cdrora li se inm6n eazd, banii.
Dup6 finalul
evenimentului actele contabile gi copiile actelor de identitate
ale cuplurilor celebrate
se transmit cdtre Direclia management financiar
a Primdriei municipiutui ChiEindu.
2'8' in cazul in care cuplul este imob ilizat, specialistul principal
responsabil de
eveniment se deplaseazd la domiciliul cuplului gi inmdneazd,
banii, florile qi
felicitarea' Transportul pentru deplasare este pus la dispozilie
de c6tre primdria
municipiului Chiqindu.

III. OMAGIEREA PERSOANELOR LONGEVIVE

3.1. Primdria municipiului chigindu, Direcfia social-umanitard

gi

rela{ii

interetnice organizeazd acfiunile de omagiere a persoanelor longevive
(100 si mai

mulfi ani de la nagtere) pe parcursul anului in care persoana a implinit varsta
respectivd.

3.2. Pot depune cerere de omagiere a persoanei care a implinit varsta de 100 gi
mai mulfi ani de la nagtere la Primdria municipiului Chigindu omagiatul, rudele
acestuia, asistentul social gi oricare altd persoand,, care poate prezentaactul
doveditor
de implinire a vdrstei.

3.3. Cererea de omagiere a persoanelor longevive se acceptd pe parcursul anului
in care a implinit vdrsta de 100 gi mai mulli ani de la naqtere.

3.4. Omagierea acestor persoane se efectueazd,ladomiciliu persoanei omagiate
de cdtre reptezentanfi ai Primdriei municipiului Chigindu (Direcfiei social-umanitare
gi relafii interetnice gi Direcfiei management financiar), cu oferirea
unui buchet de
flori 9i a suportului financiar stabilit prin decizia Consiliului municipal nr. 3/16 din
18.06.2018 ,,Cu privire la celebrarea cuplurilor longevive gi omagierea persoanelor
centenare (longevive) in municipiul Chiqindu'

IV. DISPOZTTIT F'INALE
4.1. Responsabilitatea pentru organizarea acfiunilor respective revine Direcliei
social-umanitare gi relafii interetnice qi Directiei management financiar de comun
acord cu Serviciul Stare Civild Chiqindu.

4.2. lnfotma{ia despre evenimentele respective se publicd lunar pe portalul
oficial al Primiriei municipiului Chigindu.
4.3. Prezentul Regulament poate fi modificat prin dispozilia primarului
general. Modificdrile devin valabile de la data prevdzutd in dispozilia primarului
general.
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