
Proiect 

 

Republica Moldova 

GUVERNUL 

HOTĂRÎRE Nr._____ 

din_________________ 

pentru modificarea punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 836/2010  

cu privire la acordarea indemnizațiilor unice pentru construcția 

sau procurarea spațiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor  

categorii de cetățeni 

 

Guvernul  HOTĂRĂȘTE: 

1. La punctul 3 alineatul al doilea din Hotărîrea Guvernului nr. 836/2010 cu 

privire la acordarea indemnizațiilor unice pentru construcția sau procurarea spațiului 

locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni  (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2010, nr. 169-171, art. 924), cu modificările ulterioare, textul 

„se eșalonează pe o perioadă de pînă la 7 ani, începînd cu 1 ianuarie 2014 pînă la 31 

decembrie 2020” se substituie cu textul „se eșalonează pe o perioadă de pînă la 8 

ani, începînd cu 1 ianuarie 2014 pînă la 31 decembrie 2021”. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

  

PRIM-MINISTRU                                                 Ion CHICU 

  

Contrasemnează: 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor                                                   Serghei Pușcuța 

  

 

 



 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea punctului 3 din 

hotărîrea Guvernului nr. 836/2010 cu privire la acordarea indemnizațiilor 

unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ, sau restaurarea 

caselor vechi unor categorii de cetățeni 
 

1.Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea punctului 3 din hotărîrea 

Guvernului nr. 836/2010 cu privire la acordarea indemnizațiilor unice pentru 

construcția sau procurarea spațiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor 

categorii de cetățeni a fost elaborat de către Cancelaria de Stat. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite 

Prezentul proiect de hotărîre de Guvern este elaborat în scopul extinderii termenului 

de acordare a indemnizațiilor unice prevăzute de hotărîrea Guvernului nr. 836/2010 

pe o durată de 1 an, pînă la 31 decembrie 2021.  

Conform pct. 3 alineatul doi al hotărîrii Guvernului menționate, acordarea 

indemnizaţiilor unice pentru persoanele care nu au beneficiat de credite preferenţiale 

de la instituţiile financiare, nu au fost asigurate cu spaţiu locativ conform normelor 

legale şi nu deţin scrisori de garanţie corespunzătoare, eliberate de autorităţile 

administraţiei publice locale, se eşalonează pe o perioadă de pînă la 7 ani, începînd 

cu 1 ianuarie 2014 pînă la 31 decembrie 2020. Urmare a adresărilor scrise și verbale 

a unor categorii de persoane care nu au beneficiat de indemnizația menționată și în 

vederea protecției sociale a acestora se impune necesitatea prelungirii termenului cu 

încă un an, pînă la 31 decembrie 2021.   

Obiectivul proiectului hotărîrii Guvernului este acordarea sprijinului din partea 

statului unor categorii de populație în vederea asigurării cu spațiu locativ. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul hotărîrii Guvernului prevede modificarea punctului 3 alineatul doi al 

hotărîrii Guvernului nr. 836/2010, prin substituirea textului „se eșalonează pe o 

perioadă de pînă la 7 ani, începînd cu 1 ianuarie 2014 pînă la 31 decembrie 2020” 

cu textul „se eșalonează pe o perioadă de pînă la 8 ani, începînd cu 1 ianuarie 2014 

pînă la 31 decembrie 2021”. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea proiectului presupune cheltuieli financiare suplimentare din bugetul 

de stat. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul hotărîrii Guvernului elaborat se încadrează în cadrul normativ în vigoare, 

iar aprobarea acestuia nu va genera ca consecință necesitatea amendării altor acte 

normative. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul 

decizional, anunțul privind inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului a fost 

plasat pentru consultare publică, pe pagina web a Cancelariei de Stat 



cancelaria.gov.md, la compartimentul Transparența decizională și pe portalul 

particip.gov.md. 

7. Constatările expertizei anticorupție 

Proiectul va fi supus expertizei anticorupție de către Centrul Național Anticorupție 

în conformitate cu art. 35 al Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative. 

8. Constatările expertizei juridice 

Proiectul va fi supus expertizei juridice de către Ministerul Justiției în conformitate 

cu art. 37 al Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative. 

 

 

 

Secretar General al Guvernului                                                Liliana IACONI 

 

 

 









  

 

                                                                 CERERE 

privind înregistrarea proiectului de act care urmează  

a fi anunțat în cadrul ședinței secretarilor generali de stat 

 

Nr. 

crt. 
Criterii de înregistrare Nota autorului 

1. Tipul și denumirea proiectului 

 

Proiectul hotărîrii Guvernului 

pentru modificarea punctului 3 din 

hotărîrea Guvernului nr. 836/2010 

cu privire la acordarea 

indemnizațiilor unice pentru 

construcția sau procurarea spațiului 

locativ, sau restaurarea caselor 

vechi unor categorii de cetățeni. 

2. Autoritatea care a elaborat proiectul Cancelaria de Stat. 

3. Justificarea depunerii cererii 

(indicația corespunzătoare sau 

remarca precum că proiectul este 

elaborat din inițiativa autorului) 

 

Prezentul proiect al hotărîrii 

Guvernului este elaborat în scopul 

extinderii termenului de acordare a 

indemnizațiilor unice prevăzute de 

hotărîrea Guvernului nr. 836/2010, 

pe o durată de 1 an, pînă la 31 

decembrie 2021. 

4. Lista autorităților și instituțiilor a 

căror avizare este necesară  

 

- Ministerul Finanțelor; 

-Ministerul Economiei și 

  Infrastructurii; 

- Ministerul Sănătății, Muncii și 

  Protecției Sociale; 

- Ministerul Justiției; 

- Centrul Național Anticorupție. 

 

5. Termenul-limită pentru depunerea 

avizelor/expertizelor 

În termen de 5 zile. 

6. Numele, prenumele, funcția și datele 

de contact  ale persoanei responsabile 

de promovarea proiectului 

 

Tatiana Ciuș, 

consultant principal, Biroul pentru 

relații cu veteranii 

tel. 022250381  

email: tatiana.cius@gov.md. 

7. Anexe (proiectul actului care se 

solicită a fi înregistrat, nota 

informativă cu documentele de 

însoțire) 

 

- Proiectul hotărîrii Guvernului 

pentru modificarea punctului 3 din 

Hotărîrea Guvernului nr. 836/2010 

cu privire la acordarea 

indemnizațiilor unice pentru 

mailto:tatiana.cius@gov.md


construcția sau procurarea spațiului 

locativ, sau restaurarea caselor 

vechi unor categorii de cetățeni;  

-Nota informativă la proiectul 

hotărîrii Guvernului. 

8. Data și ora depunerii cererii 29.10.2020 

9. Semnătura Liliana IACONI 

Secretar general al Guvernului 

 

 

 

 

 

Nr. 11-03-2067  din 29 octombrie 2020 
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