
REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
RAIONUL SOROCA СОРОКСКИЙ

РАЙОН
CONSILIUL MUNICIPAL SOROCA МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ СОРОКА

DECIZIE nr.________

din “____” _____________ 2019

Cu privire la conferirea Diplomei de Fidelitate
şi acordarea indemnizaţiei unice familiilor care
au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă.

În baza actelor depuse de familiile care au împlinit 50 ani şi mai mulţi de
căsătorie neîntreruptă, deciziei C/o nr. 42/5 din 25 iulie 2014 „Cu privire la
aprobarea Regulamentului de conferire a Diplomei de Fidelitate şi acordarea
indemnizaţiei unice” (cu completări prin decizia nr. 53/6 din 11.07.2015), în
temeiul art. 14 (2) v) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din
28 decembrie 2006, Consiliul municipal DECIDE:

1. Se aprobă lista familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă pentru a fi gratificaţi cu Diplome de Fidelitate şi indemnizaţii unice
conform anexei nr. 1.

2. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul
oficial al primăriei municipiului www.primsoroca.md; www.primsoroca.eu, şi
totodată se comunică prin transmiterea copiilor:

- Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;
- Direcţiei Finanţe.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

SECRETARUL C/M MARCEL BUŞAN

Elaborat: V. Senco

Coordonat:

____________ L. Pilipeţchi, primar

Avizat:

_________ M. Buşan, secretarul C/m

__________V. Cojocaru, jurist

http://www.primsoroca.md
http://www.primsoroca.eu


Anexa nr. 1
la decizia nr. _______
din ____________2019

LISTA
familiilor care au împlinit 50 ani şi mai mult de căsătorie neîntreruptă

1. Sochirca Vasile şi Liudmila, str. Iurie Levandovschi, 52.

2. Sochirca Petru şi Valentina, str. D. Cantemir, 9/6.

3. Pascari Timofei şi Lidia, str. D. Cantemir, 3/57.

4. Litinschi Alexei şi Valentina, str. Luceafărul, 5/19.

5. Railean Serghei şi Bîcodorova Elvira, str. Ştefan cel Mare,

28/95.

6. Cazac Mihail şi Ada, str. Fîntîniţei, 44.

7. Şoimu Gheorghii şi Tamara, str-la Iu. Levandovski, 2.

8. Gîtlan Nicolai şi Anna, str. Luceafărul, 5/23.

9. Maslii Grigore şi Zinaida, str. Ştefan cel Mare, 84.

10. Manoliu Boris şi Lidia, str. Traian, 12.

11. Cîrnaţ Andrei şi Maria, str. Ştefan cel Mare, 113/49

12. Railean Victor şi Nelea, str. Agricultorilor, 14.

13. Iluşco Gheorghe şi Maria, str-la Busuiocului, 7.

14. Pavlov Stanislav şi Maria, str. V. Stroescu, 80/2 ap. 7.

15. Gherţina Ghenadie şi Galina, str. Independenţei, 77/63

16. Cojocaru Gheorghe şi Evghenia, str. V. Sacara, 4

17. Crivoruc Boris şi Liusea, str. Rabin Kolker, 7

18. Ţurcan Valentin şi Antonina, str. A. Mateevici, 14/18

SECRETARUL C/M MARCEL BUŞAN



1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Primăria mun. Soroca, viceprimar.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite:
Conform actelor depuse de familiile care au împlinit 50 ani şi mai mulţi de căsătorie
neîntreruptă, deciziei C/o nr. 42/5 din 25 iulie 2014 „Cu privire la aprobarea
Regulamentului de conferire a Diplomei de Fidelitate şi acordarea indemnizaţiei unice”
(cu completări prin decizia nr. 53/6 din 11.07.2015), în temeiul art. 14 (2) v) al Legii
privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea
legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene:

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
În temeiul actelor depuse de familiile care au împlinit 50 ani şi mai mulţi de căsătorie
neîntreruptă, deciziei C/o nr. 42/5 din 25 iulie 2014 „Cu privire la aprobarea
Regulamentului de conferire a Diplomei de Fidelitate şi acordarea indemnizaţiei unice”
(cu completări prin decizia nr. 53/6 din 11.07.2015), în temeiul art. 14 (2) v) al Legii
privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006.
5. Fundamentarea economico-financiară:
Prevederile Regulamentului de conferire a Diplomei de Fidelitate şi acordarea
indemnizaţiei unice” (cu completări prin decizia nr. 53/6 din 11.07.2015).
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului:
Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa publică prin publicarea pe site-ul oficial al
primăriei mun. Soroca www.primsoroca.md ; www.primsoroca.eu şi totodată comunică
prin transmiterea copiilor:
- Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat a RM;
- Direcţiei finanţe.

8. Constatările expertizei anticorupție

9. Constatările expertizei de compatibilitate

10. Constatările expertizei juridice:
Corespunde cerinţelor prevederilor legale.
11. Constatările altor expertize

Notă informativă
la proiectul de decizie „Cu privire la conferirea Diplomei de Fidelitate şi

acordarea indemnizaţiei unice familiilor care au împlinit 50 ani de căsătorie
neîntreruptă”

Valentina Senco, specialist
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