CONSILIUL MUNICIPAL CHISINAU
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHISINAU
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Consiliul municipal Chisinau

Nota informativa
la proiectul de decizie cu privire la operarea de modificari
_______ in decizia Consiliului municipal Chisinau nr. 5/17 din 24.07.2018_______
1. Denumirea autorului §i, dupa caz, a participantilor la elaborarea
proiectului___________________________________________________________
Proiectul de decizie este elaborat de catre Direcjia generala asistenja sociala §i
sanatate a Consiliului municipal Chiginau. ________________________________
2. Conditiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie §i finalitafile
urmarite____________________________________________________________
Scopul elaborarii prezentului proiect consta in necesitatea revizuirii §i stabilirii
unui nou cuantum al aloca^iei zilnice de hrana pentru beneficfiarii Serviciului de
alimentare cu pranzuri, in conformitate cu prevederile pet. 24 din Regulamentul
cu privire la organizarea §i funcponarea (achizi^ionarea) Serviciului de alimentare
cu pranzuri pentru persoanele social vulnerabile din municipiul Chi§inau, aprobat
prin decizia Consiliului municipal Chi§inau nr. 5/17 din 24 iulie 2018.
Necesitatea este generata de evolu^ia pre^urilor medii de consum, determinate de
majorarea pre^urilor la produsele alimentare, la marfurile nealimentare §i la
serviciile prestate in perioada anilor 2019-2020.
De asemenea, necesitatea este dictata §i de pandemia provocata de COVID-19,
care impune intreprinderea masurilor de protec^ie a sanata^ii §i de prevenire a
raspandirii infec^iei cu coronavirusul de tip nou in randul locuitorilor municipiului
Chi§inau, in special in randul beneficiarilor serviciului de alimentare, persoane
care fac parte din categoriile cu rise sporit de infectare (persoane in varsta,
persoane cu dizabilita^i, familii cu copii etc).
In ordinea de idei expusa, este necesara trecerea de la modelul de servire a
pranzului in locate la modelul de livrare a acestuia la pachet, care presupune
cheltuieli suplimentare pentru impachetare in ambalaj special.
Astfel, reie§ind din volumul mijloacelor financiare, prevazute in bugetul
municipal pentru anul 2021 pentru serviciul respectiv (11000,0 mii lei), numarul
de persoane (1200), care urmeaza sa beneficieze zilnic de pranzuri §i numarul de
zile lucratoare (252) in anul 2021, se determina un cuantum al aloca^iei zilnice de
hrana in marime estimativa de 30,00 lei (1200 persoane x 252 zile lucratoare x
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30.00 lei = 9072,0 mii lei, fara TVA, suma estimata cu TVA fiind de 10886,4 mii
lei).
Prin urmare, prin proiectul vizat se propune majorarea cuantumului alocajiei
zilnice de hrana cu 2,00 lei, adica de la 28,00 lei (fara TVA, per beneficiar/zi) la
30.00 lei (fara TVA, per beneficiar/zi).____________________________________
3. Principalele prevederi ale proiectului §i evidentierea elementelor noi______
Proiectul de decizie prevede operarea de modificare §i expunere in redac^ie noua a
pet. 2 din decizia Consiliului municipal Chi§inau nr. 5/17 din 24 iulie 2018 „Cu
privire la aprobarea, intr-o noua redacjie, a Regulamentului cu privire la
organizarea §i func^ionarea (achizi^ionarea) Serviciului de alimentare cu pranzuri
pentru persoanele social vulnerabile din municipiul Chi§inau”, prin stabilirea
cuantumului alocajiei zilnice de hrana pentru beneficfiarii Serviciului de
alimentare cu pranzuri din municipiului Chisinau in marime de 30,00 lei (fara
TVA, per beneficiar/zi).________________________________________________
4 Fundamentarea economico-financiara________________________________
Implementarea proiectului de decizie propus nu va necesita alocarea mijloacelor
financiare suplimentare, altele decat cele prevazute in devizul de cheltuieli al
Directiei generale asistenta sociala §i sanatate pentru serviciul respectiv, fiind din
contul si in limita sumei transferurilor de la bugetul de stat la bugetul municipal
prevazuta pentru anul 2021._____________________________________________
5. Avizarea §i consultarea publica a proiectului___________________________
Conform prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparent in procesul
decizional, proiectul de decizie se va plasa pe pagina web a Directiei generale
asistenta sociala §i sanatate §i a Primariei municipiului Chisinau._______________
6. Intrarea in vigoare_________________________________________________
Se propune intrarea in vigoare a prevederilor proiectului de decizie din 1 ianuarie
2021.
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