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CONSIHUL MUNICIPAL cHt$lNAu
DECIZIE
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Eu privire la aprobarea Regulamentuiti
privind acordarea de ajutor financiar
pentru achitarea parfial[ a dobinzii bancare
I
aferente creditelor ipotecare

Avind in vedere necesitatea imbundtiifirii condifiilor spaliului locativ ale
angajafilor din cadrul subdiviziunilor gi entit6tilor economice ale Consiliului
municipal Chigin6u, in conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Legea nr.
158-XVI din 04.07.2008 "Cu privire la functia publicd gi statutul funcfionanrlui
public", in temeiul art. 14 alin. (2) lit. b) 9i an.l9 alin. (a) din Legea nr. 436-XVI
din 28.12.2006 "Privind administrafia public[ localil", Consiliul municipal
Chigin[u DECIDE:
l. Se aprob[ Regulamentul privind acordarea de ajutor financiar pentru
achitarea parfiald a dobinzii bancare aferente creditelor ipotecare (se anexeaztr).

2. Se abrogi

decizia Consiliului municipal Chigindu

nr.

67125 din

20.03.2007 ,,Despre aprobarea Regulamentului privind finanfarea dobdrzii bancare
persoanelor angajate in sistemul bugetar care construiesc/ procurl locuinfe prin
metoda creditlrii ipotecare" gi decizia nr.5/8
din 13.05.2010 "Cu privire la
operarea unor modific[ri gi completlri in Regulamentul privind finanfarea dobinzii
bancare persoanelor angajate in sistemul bugetar care construiesc/procur6 locuinfe
prin metoda credit[rii ipotecare, aprobat prin decizia Consiliului municipal
Chigindu w.67/25 din 20 martie 2007".

-l

3.

Controlul execut[rii prevederilor prezentei decizii

se pune

primarului general dl Dorin Chirtoac[.

in sarcina
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nicipal Chiqindu

REGULAMENTUL
privind acordarea de ajutor financiar pentru achitarea par(ialtr a dobinzii
bancare aferente creditelor ipotecare

Capitolul I. Dispozifii generale

1.1. Prezentul Regulament stabilegte modalitatea acordlrii de ajutor financiar de la
bugetul municipal pentru achitarea parfiald a dobinzii bancare angajafilor din
subdiviziunile gi entitSlile economice ale Consiliului municipal Chigindu, inclusiv
consilierilor municipali, care contracteazd, credite ipotecare pentru achiziJionarea/
construirea imobilelor.
1.2. Ajutorul respectiv se acordi doar pentru o singurd locuinfd gi in canil in care
suprafafa imobilului achizifionat/ construit nu depdgegte limitele ardtate mai jos:
apartament cu o camerd - 60 m.p.;
apartament cu doud camere - 85 m.p.;
apartament cu trei camere - 125 m.p.
cas6 de lociut particulard - 170 m.p.
1.3. Beneficiarii acestor ajutoare sunt persoanele care
o vechime in muncd intr-o
subdiviziune, entitate economicd ale Consiliului municipal Chigindu de cel pulin 2
ani, sau consilieri municipali gi care au nevoie de imbundtdtirea condiliilor spa{iului
locativ conform prevederilor legislaliei in vigoare (pentru fiecare membru al familiei
suprafafa locativd nu trebuie sd deptrqeascd 9 metri p6trafi).
1.4. Ajutoarele financiare respective se acordd din contul bugetului local prin decizia
Consiliului municipal Chiqinnu.
1.5. Ajutorul financiar direcfionat la achitarea parliald a dobdnzii bancare se calculeazd
in baza actelor ce confirmd mdrimea investifiei efectuate de beneficiar la
achizilion areal construcfia imobilului.
1.6. Acordarea ajutorului financiar pentru achitarea pa\ialda dobinzii bancare este sistatd
in cazul care beneficiarul se elibereazd, din subdiviziunile gi entitdfile economice ale
Consiliului municipal Chigindu pind la implinirea unui stagiu de munci de l0 ani (cu
exceplia consilierilor municipali).
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Capitolul II. Modul de calculare a
ajutorului financiar acordat pentru achitarea parfiall a dobAnzii
bancare gi sursele de acoperire a acestor cheltuieli

2.1. Cuantumul ajutorului financiar acordat pentru achitarea pa(ial6 de la buget a
dobdnzii bancare este de 10 la sutd anual gi se calculeazd in funcfie de mdrimea gi
termenele prevdzute in contractele de credit ipotecar privind investiliile imobiliare,
incheiate cu instituliile financiare qi companiile de construcfii.

In cazul in care dobinda este mai micd de l0 la sutd anual, mdrimea ajutorului

financiar acordat va fi echivalentd cu mdrimea dobinzii afercnte contractului de
credit ipotecar privind investiliile imobiliare.
2.2. Rata dobdnzii bancare, preconizatd spre rambursare de la bugetul local, se va
calcula conform cotei de 60 la sutd din costul total al imobilului achizifionat/
construit, prevdntt de contract.
2.3.In cantl in care beneficiarul de credit ipotecar va achita anticipat trangele de credit
sau in cazttl in care suma primei rate de credit achitate depdqegte 40 la sut6 din
costul imobilului, suma dobdnzii spre rambursare de la buget se va calcula in
conformitate cu suma soldului efectiv al datoriei indicate in contract.
2.4. in baza calculelor efectuate de cdtre Directia management financiar, Primaria
municipiului Chigindu va transfera sumele necesare pentru achitarea parliald a
dobinzii bancare in contul de decontare deschis intr-o institufie financiard din
municipiul Chigindu.
2.5. Resursele financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor legate de acordarea
ajutorului financiar, direcfionat la acoperirea parliald a dobdnzii bancare. vor fi
prevEzute anual la elaborarea bugetului municipal de cdtre Direcfia generali finanfe,
inbaza calculelor prezentate de cdtre Direcfia management financiar.
2.6. Ajutoarele financiare respective vor fi acordate in limitele mijloacelor bugetare
disponibile anuale.
Capitolul

III.

Modalitatea de depunere a dosarului

3.1. Solicitantul depune cererea privind acordarea ajutorului financiar pentru achitarea
pp4ial6 a dobinzii bancare la Primdria municipiului Chigin6u.
3.2.In suslinerea cererii, solicitantul trebuie sd prezinte urmitoarele acte:
a) buletinul de identitate al solicitantului (in original 9i copie simplS) qi
buletinele de identitate ale membrilor familiilor acestuia (daci este cazul);
b) certificatul de la locul de muncd, cu menfiunea privind mdrimea stagiului;
c) certificatul de la Oficiul cadastral teritorial Chiqindu privind existen{a sau
lipsa de bunuri imobile;
d) extrasul din tabelul nominal eliberat de gestionarul blocului de locuinfe;
e) extrasul din fiqa imobilului (dupd locul de trai);
0 contractul investifional sau precontractul, incheiat cu firma de construcfii (in
original gi copie simpl6);
g) contractul/ precontractul de vinzare-cumpdrare a imobilului gi, in cazul
contractdrii unui creditul bancar, contractul de credit ipotecar, incheiat cu
institulia financiard (in original gi copie simpld);

Capitolul IV. Obliga{iunile Direc{iei generale locativ-comunale
gi amenajare a Primiriei municipiului Chiginlu

4.1. Obligaliunile 9i responsabiliteflle ce lin

de

competenla Direcliei generale
locativ-comunale gi amenaj are sunt urmdtoarele :
4.2.5d receplioneze gi sd examineze dosarele depuse de solicitanli conform pct.3.2 al
prezentului Regulament.
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Se prezinte Primdriei municipiului Chigindu lista impreund cu dosarele
de ajutor financiar pentru achitarea parliald a dobdnzii bancare.

Capitolul

5.1.

V.

solicitanfilor

Obliga{iunite gi responsabifitn{ile Direc{iei management financiar
a Primiriei municipiului Chiginlu

inbaza listei gi actelorprezentate de c6tre Directia generall locativcomunald gi amenajare, calculul dobdnzii aferente creditelor ipotecare.
5.2. S[ elaboreze gi sd prezinte spre examinare gi aprobare Consiliului municipal
Chigindu proiectele de decizii cu privire la acordarea ajutorului financiar pentru
achitarea parliald a dob6nzii bancare persoanelor angajate in subdiviziunile gi
SA efectueze,

entitdtile economice ale Consiliului municipal Chigindu, inclusiv consilierilor
municipali, care achizilioneazdl construiesc locuinle prin metoda creditdrii

ipotecare.
5.3. SA informeze in scris solicitantii despre aprobarea deciziei Consiliul municipal
Chigindu privind acordarea de ajutor financiar pentru achitarea parlialda dobinzii
bancare aferente creditelor ipotecare.
5.4. Sd find evidenfa calculelor gi transferurilor efectuate pentru achitarea ajutoarelor
fi nanciare benefi ciarilor respectivi.
5.5. Sd transfere, prin intermediul unei bdnci comerciale, fiecIrui beneficiar de credit
ipotecar suma dobdnzii bancare calculate in modul stabilit, trimestrial, pdnd la data
de l0 a lunii urmdtoare dupS incheierea trimestrului.
5.6. SA {ind registrul contractelor incheiate intre institutiile financiare gi persoanele care
beneficiazd de ajutorul financiar de la buget pentru achitarea parfiali a dobdnzii

bancare gi registrul contractelor privind investifiile imobiliare, incheiate intre
companiile de construclii gi beneficiarii de ajutor financiar.
5.7. SA conlucreze cu institufiile financiare care asigurd creditarea, in vederea
verificdrii trimestriale a indeplinirii prevederilor contractelor de credit incheiate.
5.8. Sd solicite trimestrial de la institufiile in care activeazd, beneficiarii de credite
ipotecare pentru investilii imobiliare prezentarea informaliei privind persoanele cu
astfel de creditare eliberate din serviciu
5.9. SA prezinte Directiei generale finanle a Consiliului municipal Chiginiu calculele
privind mijloacele financiare necesare pentru finanfarea acestor cheltuieli.

Capitolul VI. Dispozi{ii finale

6.1 Prczentul Regulament intrd in vigoare din data adoptdrii lui de cdtre Consiliul
municipal Chigin6u.
6.2 Operarea de modificdri gi completdri in prezentul Regulament se va efectua in
funcfie de actele normative gi legislative in vigoare.
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