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DECIZIE
or. Hînceşti

din 04 aprilie 2013

nr. 01/10

Cu privire la aprobarea în redacţie nouă a
Regulamentului privind modul de acordare
a compensaţiilor pentru transportul
public unor categorii de populaţie
În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 65 din 23
ianuarie 2013 cu privire la determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă, Legii nr. 60 din
30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, în scopul executării
prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 547 din 25.12.2003, art. 41 al Legii Republicii Moldova
nr.821-XII din 24.12.1991 privind protecţia socială a invalizilor şi pentru satisfacerea
necesităţilor de transport a unor categorii de cetăţeni defavorizaţi, în temeiul art. 43, art. 46 alin.
(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional
Hînceşti DECIDE:
1. Se aprobă în redacţie nouă Regulamentul privind modul de acordare şi plata
compensaţiilor pentru transportul public unor categorii de populaţie, anexă la Decizia
Consiliului raional Hînceşti.
2. Se stabilesc compensaţii pentru călătorie în transport comun urban şi interurban (cu
excepţia taximetrelor) beneficiarilor în volumul preconizat în bugetul Direcţiei Asistenţă
Socială şi Protecţie a Familiei Hînceşti.
3. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama vicepreşedintelui raionului
Anatolie CHETRARU.

Preşedintele şedinţei
Contrasemnată:
Secretarul Consiliului raional Hînceşti

Tamara GAVRILOV
Dorian TAŞCĂ

Anexă
la decizia Consiliului raional Hînceşti
nr. 01/10 din 04 aprilie 2013

REGULAMENTUL
privind modul de acordare a
compensaţiilor pentru călătoria în transport unor categorii
de populaţie din teritoriul raionului Hînceşti

I. Dispoziţii generale
1. Prezentul Regulament stabileşte modul de acordare şi plata compensaţiilor pentru călătoria în
mijloacele de transport în comun urban, suburban şi interurban (cu excepţia taximetrelor)
personelor prevăzute la art. 41 al Legii nr.821-XII din 24 decembrie 1991 “Privind protecţia
socială a invalizilor”.
2. Compensaţiile se acordă următoarelor categorii de beneficiari:
a) Persoanelor cu dizabilităţi severe;
b) Persoanelor cu dizabilităţi accentuate;
c) Copiilor cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii în vîrstă de pînă la 18 ani;
d) Persoanelor care însoţesc o persoană cu dizabilităţi severe sau un copil cu dizabilităţi în
vîrstă de pînă la 18 ani.

II. Modul de stabilire şi de plată a compensaţiilor
3. Compensaţiile pentru călătoria în transportul public se stabilesc de către Direcţia Asistenţă
socială şi Protecţie a Familiei a Consiliului raional Hînceşti (în continuare DASPF) în baza
cererii depuse asistentului social din cadrul primăriei de la locul de trai sau Direcţiei Asistenţă
socială şi Protecţie a Familiei Hînceşti .
4. La cerere pentru acordarea compensaţiilor se anexează:
- copia buletinului de identitate a solicitantului;
- copia legitimaţiei de pensionar a solicitantului;
- copia certificatului medical al Consiliului Naţional / Teritorial pentru Determinarea
Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă (în continuare CNDDCM), ce confirmă dizabilitatea.
- copia buletinului însoţitorului (după caz);
- copia actului ce confirmă dreptul de reprezentare legală a copilului invalid (certificat de
naştere, etc.).
5. Pentru persoanele care primesc grad de dizabilitate pentru prima dată sau îşi prelungesc
termenul de dizabilitate, compensaţia se stabileşte din luna apariţiei sau prelungirii acestui drept,
cu condiţia prezentării documentelor necesare în termen de 3 luni din data apariţiei sau
prelungirii dreptului. În cazul, în care data apariţiei sau prelungirii dreptului este pînă la data de
15, inclusiv a lunii, luna respectivă se pune în calcul la plată, în caz contrar, perioada de plată
începe cu luna imediat următoare.
6. Pentru persoanele care primesc grad de dizabilitate pentru prima dată sau îl prelungesc, dar se
adresează după expirarea a 3 luni din data apariţiei sau prelungirii dreptului, compensaţia se
stabileşte din luna prezentării documentelor necesare, ţinîndu-se cont de acelaşi principiu: pînă la

data de 15, inclusiv a lunii, luna respectivă se pune în calcul la plată, în caz contrar, perioada de
plată începe cu luna imediat următoare.
7. În cazul în care valabilitatea termenului indicat în certificatul de la CNDDCM este pînă la
data de 15, inclusiv a lunii, compensaţia se stabileşte pînă la sfîrşitul lunii precedente, neluînduse în calcul luna respectivă.
8. În cazul în care valabilitatea termenului indicat în certificatul de la CNDDCM depăşeşte data
de 15 a lunii, compensaţia se stabileşte pînă la sfîrşitul lunii respective.
9. În cazul în care compensaţia a fost stabilită, iar beneficiarul între timp a decedat, plata
respectivă pînă în luna decesului se achită soţului (soţiei), părinţilor sau copiilor acestuia, iar în
cazul lipsei acestora - persoanei care prezintă dovezi că a suportat cheltuielile pentru
înmormîntarea beneficiarului, printr-un certificat confirmativ de la primărie, la care se anexează
copia certificatului de deces al beneficiarului şi copia buletinului persoanei, care a suportat
cheltuielile.
10. În cazul în care data decesului beneficiarului este pînă la data de 15, inclusiv a lunii,
compensaţia se stabileşte pînă în luna decesului, iar dacă decesul beneficiarului este după data de
15 a lunii, atunci la stabilirea compensaţiei se pune în calcul şi luna decesului.
11. În cazul în care beneficiarul n-a primit compensaţia dat fiind faptul că a lipsit din motive de
boală sau din alte cauze, compensaţia stabilită se va plăti începînd cu semestrul următor.
Compensaţiile stabilite anterior nu se plătesc în caz de:
- neconfirmarea gradului de dizabilitate;
- cînd persoana nu îşi ridică compensaţia în termen de 1 an de zile nemotivat.
12. Categoriile de persoane aflate la întreţinere de stat nu beneficiază de compensaţia
nominalizată.
13. Pentru persoanele cu dizabilităţi severe, imobilizaţi, care conform CNDDCM necesită
îngrijire personală permanentă, în cazul lipsei buletinului de identitate al beneficiarului sau
prezenţei buletinului expirat, se va indica buletinul însoţitorului în listele de plată şi se va anexa
la dosar.
14. Plata compensaţiilor pentru călătoria în transportul public se efectuează de 2 ori pe an (iulie,
decembrie) prin intermediul Oficiilor poştale ale ÎS “Poşta Moldovei”, filiala Centrului de poştă
Hînceşti, în baza listelor beneficiarilor, întocmite de Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a
Familiei Hînceşti.

III. Modul de finanţare şi darea de seamă
15. Direcţia Generală Finanţe va transfera la contul Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a
Familiei Hînceşti mijloacele bugetare preconizate pentru alocarea compensaţiilor de deplasare în
transportul comun a cetăţenilor menţionaţi în pct. 1 al prezentului Regulament în baza
documentelor justificative.
16. ÎS “Poşta Moldovei” filiala Hînceşti pînă la data de 20 a lunii a următorului semestru
raportat, prezintă darea de seamă despre utilizarea reală şi soldul neutilizat a mijloacelor
bugetare alocate Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Hînceşti.

17. Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Hînceşti va prezenta dare de seamă
semestrial organelor ierarhic superioare despre utilizarea reală a mijloacelor bugetare alocate.

IV. Dispoziţii finale
18. Responsabilitatea pentru verificarea listelor beneficiarilor de compensaţii pentru transport
poartă Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Hînceşti.
19. Responsabilitatea pentru utilizarea reală a mijloacelor bugetare alocate o poartă persoanele
cu funcţii de răspundere a ÎS “Poşta Moldovei” filiala Hînceşti
20. Mijloacele neutilizate la sfîrşitul I semestru vor trece la plata compensaţiilor în semestrul II,
achitîndu-se şi restanţele pentru lunile precedente.

Secretarul
Consiliului raional Hînceşti

Dorian TAŞCĂ

