
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

 

                                                     DECIZIE nr. 3/ 

                                                   din 17 august  2018    

                                                                                                        Proiect 

 
Cu privire la solicitarea mijloacelor 

financiare pentru restituirea valorii 

bunurilor prin achitarea de compensaţii  

persoanelor supuse represiunilor politice  

 

 În temeiul art. 46 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia 

publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 1225 din 08 decembrie 

1992 „Privind reabilitarea victimelor represiunilor politice” cu modificările şi completările 

ulterioare, Legii nr. 397- XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu 

modificările ulterioare, p. 10, 11 ale Hotărîrii Guvernului nr. 627 din 05 iunie 2007 „Pentru 

aprobarea Regulamentului privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii 

persoanelor supuse represiunilor politice” şi Procesului-verbal al Comisiei de examinare a 

cererilor  privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii victimelor 

reabilitate ale represiunilor politice nr. 40 din 18 iulie 2018,  examinînd nota informativă, 

Consiliul raional DECIDE: 

 

     1.  Se aprobă lista beneficiarilor de compensaţii privind restituirea valorii bunurilor 

confiscate persoanelor supuse represiunilor politice, în sumă totală de 540590.0 lei, conform 

anexei. 

     2. Direcţia finanţe să prezinte Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova 

documentele respective privind solicitarea mijloacelor financiare necesare, cu scadenţă în 

anul 2018, în valoare de 108118.0 lei pentru restituirea valorii bunurilor prin achitarea de 

compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice. 

     3.  Direcţia finanţe va transfera suma alocată de Ministerul Finanţelor Direcţiei asistenţa  

socială şi protecţia familiei. 

     4.  Direcţia asistenţa  socială şi protecţia familiei va transfera suma alocată pe conturile 

de card al beneficiarilor, deschise la B.C."Moldova-Agroindbank" SA Filiala Străşeni. 

     5.  Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii șeful 

Direcţiei finanțe (V. Manoli) şi şeful Direcţiei asistenţa  socială şi protecţia familiei (N. 

Olevschi). 

     6. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei 

decizii preşedintele raionului (M. Popa). 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                         _________________ 

 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                                                           Nina RUSU 

 
VIZAT: 

Serviciul juridic                               I. Malic 
Direcția finanțe                                V. Manoli 



 

 

NOTA  INFORMATIVĂ  

la proiectul de decizie  „Cu privire la solicitarea mijloacelor financiare pentru 

restituirea bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse 

represiunilor politice” 

     

  I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile  urmărite                              

        Proiectul deciziei „Cu privire la solicitarea mijloacelor financiare pentru 

restituirea bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor 

politice” a fost elaborat de Direcţia finanţe ca urmare a respectării prevederilor Legii 

nr. 1225-XII din 8 decembrie 1992 care prevede restituirea bunurilor, recuperarea 

valorii acestora prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor 

politice. 

        În adresa Comisiei speciale a parvenit o cerere de restituire a bunurilor sau de 

recuperare a valorii acestora, care a fost examinată şi se  propune Consiliului raional 

de a solicita de la  Ministerul Finanţelor surse financiare în sumă de 540,6 mii lei. 

        În conformitate cu prevederile art. 12 al Legii menţionate mai sus, în cazul cînd 

valoarea bunurilor depăşeşte suma de 200,0 mii lei plata compensaţiei se eşalonează 

pe o perioadă de pînă la 5 ani. 

        Repectiv, după aprobare de către Consiliul raional a proiectului, decizia va fi 

remisă Ministerului Finanţelor pentru solicitarea mijloacelor financiare necesare. 

  

 II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

        Proiectul deciziei „Cu privire la solicitarea mijloacelor financiare pentru 

restituirea bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor 

politice” conţine 6 puncte care reglementează detaliat modul de executare, misiunea 

şi persoanele responsabile. 

 

III.  Fundamentarea economică financiară 

       Implementarea prezentului proiect va necesita cheltuieli suplimentare. 

Cheltuielile vor fi efectuate din contul mijloacelor alocate cu destinaţie specială de 

către Ministerul Finanţelor prin Hotărîre de Guvern. 

IV. Impactul  proiectului  

        Proiectul va avea un impact pozitiv asupra beneficiarului de restituire a valorii 

averii confiscate. 

V.  Consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional,proiectul a fost plasat pe pagina web a Consiliului 

raional www.crstraseni.md la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea 

Consultări publice ale proiectelor. 

 

Șef  al Direcţiei finanţe,                                                                Vera  MANOLI 

 


