CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECŢIA GENERALĂ ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI SĂNĂTATE
nr. ________________din______________
la nr. ______________din _____________

Consiliul municipal Chişinău
Notă informativă
la proiectul de decizie despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de
stabilire şi plată a ajutorului material unic adresat unor categorii de familii
din municipiul Chişinău
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea
proiectului
Prezentul proiect de decizie este elaborat de către Direcţia generală asistenţă
socială şi sănătate a Consiliului municipal Chişinău.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie şi finalităţile
urmărite
Elaborarea proiectului prenotat este condiţionată de necesitatea reglementării
modului de stabilire şi plată a ajutorului material unic, întru realizarea
programului municipal de susţinere financiară a unor categorii de familii la
naşterea copiilor.
Este cunoscut faptul că familiile care cresc, educă şi întreţin mai mulţi copii au
nevoie de suport, în special suport financiar, pentru a garanta copiilor un nivel de
trai decent.
Respectiv, prevederile proiectului de decizie se axează pe susţinerea financiară,
prin acordarea ajutorului material unic unor categorii de familii din municipiul
Chişinău şi, anume, familiilor cu copii, pentru naşterea celui de-al treilea copil şi
următorilor copii născuţi, precum şi familiilor defavorizate pentru naşterea
fiecărui copil (începând cu primul).
Proiectul propus urmăreşte susţinerea materială a categoriilor de familii
nominalizate supra, prin asigurarea unui sprijin financiar minim la naşterea
copiilor, indiferent de statutul acestora, precum şi promovarea natalităţii în
municipiul Chişinău.
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi
Prin prezentul proiect de decizie se propune aprobarea Regulamentului, structurat
în 5 capitole, care reglementează modul de stabilire şi plată a ajutorului material
unic, adresat unor categorii de familii din municipiul Chişinău.
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4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea proiectului de decizie propus nu va necesita alocarea mijloacelor
financiare suplimentare, altele decât cele prevăzute în bugetul municipal.
5. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
Conform prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul
decizional, proiectul de decizie se va plasa pe pagina web a Direcţiei generale
asistenţă socială şi sănătate şi a Primăriei municipiului Chişinău.

Şef al direcţiei
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