
 

REPUBLICA MOLDOVA                                                                               

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 

D E C I Z I E  

                                                                                                                                                            

PROIECT 

din 06 martie 2020       nr.1/23 

 „Cu privire la  modificarea deciziei  Consiliului 

 raional nr.02/11 din 23 martie 2018 „Cu privire 

la instituirea comisiei raionale de privatizare a  

fondului de locuinţe din teritoriu, proprietate a statului” 

 

         În conformitate cu  Legea Republicii Moldova privind administraţia publică locală 

nr.436/2006, Legea privind privatizarea fondului de locuinţe din teritoriu, proprietate a 

statului nr. 1324/1993, şi în scopul respectării dreptului cetăţenilor de a-şi alege liber 

modalitatea de satisfacere a necesităţilor în locuinţă, Consiliul raional Cimişlia  

                                                  DECIDE: 

1. Se aprobă în redacţie nouă punctul nr.1 la decizia Consiliului raional Cimişlia 

nr.02/11 din 25 martie 2018 după cum urmează: 

                                       Preşedintele Comisiei: 

Jucovscaia Polina        vicepreşedinte al raionului; 

                                   Vicepreşedintele Comisiei: 

Tocaru Vasile              şef, Direcţia Dezvoltare Teritorială;                                               

                                        Secretarul Comisiei: 

Stan Alexandru           specialist superior, aparatul preşedintelui raionului;                                      

                                      

                                         Membrii comisiei: 

Gorban  Olga               şef, Direcţia Finanţe; 

Burac Maria                 șefa Direcției Deservire Fiscală Cimișlia; 

Coptu Sergiu                viceprimar al or. Cimişlia, 

Cazac Adelina              manager Şef, ÎM „Servicii Publice Cimişlia” 

Sologub Elena              registrator  Şef, Serviciul cadastral teritorial Cimişlia;           

Pascari Tamara            medic – şef, Centrul de sănătate  publică Hînceşti; 

Ţuranu Ion                   şef, Centrul Multifuncţional Cimişlia, consilier raional; 

Brînză Marin                şef, Secţia situaţii excepţionale Cimişlia; 

-                                    Consilier raional 

 



Notă: în cazul privatizării fondului de locuinţe departamental sau public în comisie 

participă reprezentantul administraţiei publice din localitate şi a comitetului  sindical din 

unitatea respectivă. 

       2. A modifica punctul 2, la decizia Consiliului raional Cimişlia nr.02/11 din 25 

martie 2018 după cum urmează: 

 se atribuie preşedintelui raionului, dlui  OLĂRESCU Mihail, dreptul de a : 

- aproba deciziile Comisiei de privatizare a fondului de locuinţe; 

- semna contractele de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate 

privată. 

        3. Controlul exacutării prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului, 

dl OLĂRESCU Mihail. 

 

Preşedintele şedinţei 

Secretarul Consiliului raional                                                                Vasile Spînu 

 

Coordonat: Preşedintele raionului                                                Olărescu Mihail                                                                                              

                                                                                                                                                                   

Avizat: 

Secretarul Consiliului raional                                                                Spînu Vasile                                                                  

 

jurist                                                                                                    Anatolie Casap                                    

 

Proiectul elaborat:    specialistul superior,                                            Stan Alexandru                                                                              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 NOTĂ INFORMATIVĂ 

Privind modificarea deciziei Consiliului raional Cimişlia nr.02/11 din 23 martie 2018 

„Cu privire la instituirea comisiei raionale de privatizare a fondului de locuinţe din 

teritoriu, proprietate a statului” 

 

În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală 436-XVI din 

28.12.2006, Legea privind privatizarea fondului  de locuinţe din teritoriu, proprietate a 

statului nr.1324-XII din 10 Martie 1993. 

În cadrul şedinţei consiliului raional din  23 martie 2018 prin decizia nr. 02 /11 a 

fost instituită comisia raională de privatizare a fondului de locuinţe din teritoriu 

proprietate a statului. 

Conform regulamentului de lucru a comisiei raionale de privatizare punctul 2,3 

scopul activităţii comisiei  raionale constă în privatizarea fondului de locuinţe 

neprivatizat care este la moment în raion. Comisia raională se instituie prin decizia 

Consiliului raional pe termen nelimitat. 

În cadrul primei şedinţe a Consiliului raional din 25 noiembrie 2019  nr.5/1 

a fost ales în funcţie preşedintele raionului Cimişlia dl OLĂRESCU Mihail. 

Tot în cadrul primei şedinţe a Consiliului raional din 25 noiembrie 2019 nr.5/2 au 

fost aleşi vicepreşedinţii Consiliului raional Cimişlia dl Grosu Ghenadie şi Jucovscaia 

Polina. 

Reieşind din rezultatele alegerii conducerii raionului şi în scopul respectării 

dreptului cetăţenilor de a-şi alege liber modalitatea de satisfacere a necesităţilor în 

locuinţă, propun modificările respective la decizia consiliului raional aprobată la 23 

martie 2018 nr.02/11 „Cu privire la instituirea comisiei raionale de privatizare a fondului 

de locuinţe din teritoriu, proprietate a statului”. 

 

 

Specialist superior, aparatul  

Preşedintelui raionului                                                                                        A.Stan 

 

 

 

 

 

 

 

 


