
Paşaportul serviciului public administrativ 

” Adeverință despre componența familiei” 

 
Denumire Descriere 

Descrierea  serviciului Adeverința privind componența familiei este un document care se prezintă organelor de 
asistență socială, asigurare socială, instituțiilor educaționale, secției administrativ-militară, la 
locul de muncă din Moldova sau peste hotare (în cazul persoanelor care au dreptul la 
îndemnizații în țările respective) în scopul obținerii ajutorului social.  

Posesorul 

serviciului 

Primăria comunei Pohrebeni 

Prestatorul 

serviciului 

Primăria comunei Pohrebeni,  

Secretarul Consiliului Local 

Funcţia serviciului Examinarea şi soluţionarea problemelor ce ţin de domeniul evidenței populației. Funcţia publică 

a serviciului constă în asigurarea recepţionării, prelucrării, verificării, sistematizării şi aprecierii 

informaţiei privind domeniul evidenței populației. 

Actele normative - Legea nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; 
- Regulamentul de funcționare a Primăriei;  

- Codul administrativ nr. 115 din 19.07.2018; 

Informaţii de contact Adresa: Primăria comunei Pohrebeni 

 

 
Pagina web: Pohrebeni.comuna.md 

 Telefon de contact: 0235 65 2 38 

 Poşta electronică: prim.pohrebeni@mail.ru 

Programul de lucru În zilele lucrătoare:  

luni – vineri, 08:00 – 17:00; pauza: 12:00 – 13:00 

Beneficiarul Cetăţenii Republicii Moldova 

Condiţiile de 

eligibilitate 

Se stabileşte tuturor cetăţenilor cu reședintță în comuna Pohrebeni 

Documentele 

Necesare 

- Buletinul de identitate; 

- Actele de identitate ale tuturor membrilor familiei, a terenurilor agricole (după caz).  

 

Termenul  de 

acordare a serviciului 

În termen de o zi lucrătoare  

Tariful Serviciul este gratuit. În cazul asistaților sociali, pensionari, familii cu persioane învalide, 10 lei 

în alte cazuri 

 

 
Mijloacele de 

acordare a serviciului 

Biroul Secretarului Consiliului Local 

Serviciu electronic Nu există. 

Limba Limba română  

Serviciile aferente  

Procesul 

administrativ 

În cazul insatisfacţiei cu serviciul, solicitantul este în drept să adreseze reclamaţii organelor 

superioare, în cazul când petiţionarii, care consideră că drepturile lor au fost lezate şi nu sunt 
de acord cu decizia adoptată, sunt în drept să se acţioneze conform Legii contenciosului 
administrativ nr.793-XIV din 10.02.2000 

Sancţiuni şi penalităţi Sancţiunile şi penalităţile sunt aplicate în conformitate cu legislaţia în vigoare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:prim.pohrebeni@mail.ru


Procedura  

1. Solicitantul Serviciului  

Orice persoana fizică  care are nevoie de o adeverință despre componența familiei pentru a fi prezentată 
organului/persoanei ce o solicită. 

2. Ghișeul/amplasarea fizică a spațiului unde se solicită serviciul și se depun documentele 
necesare  

Primăria comunei Pohrebeni, Secretarul Consiliului Local 

3. Lista actelor necesare pentru obţinerea Serviciului  

- Buletinul de identitate;  

- Actele de identitate ale tuturor membrilor familiei, a terenurilor agricole (după caz). Procură 
autentificată notarial (în cazul solicitării certificatului prin intermediul reprezentantului). 

4. Paşii de bază pentru obţinerii Serviciului  

- Solicitantul se prezintă la Primărie și solicită eliberarea certificatului; 
- Prezintă documentele confirmative (adeverința de naștere a copilului, adeverința de deces, etc.);  
- Secretarul Consiliului Local înregistrează cererea în registru pe hîrtie, pregătește și completează 

documentul; 
- Solicitantul achită taxa în cadrul Primăriei, iar lucrătorul Primăriei îi eliberează bonul de 

confirmare respectiv; 
- În aceiași zi se eliberează adeverința despre componența familiei. 

5. Lista persoanelor din cadrul APL care aprobă prestarea serviciului public.  

În conformitate cu legislaţia se semnează de către Primar.  

6. Durata sau termenul de valabilitate a actului/documentului eliberat ca urmare a prestării 
Serviciului  

Nu este prevăzut de legislaţie. 

7. Posibilitatea prelungirii/reperfecționării/eliberării duplicatului. Procedura, dacă există.  

Nu este prevăzut  

8. Instrucțiuni pentru prestarea serviciului 

Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 103 din 09.12.2005 cu privire la reglementarea înscrierilor în conturile 
personale ale contribuabililor  

 

 

 


