
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

DECIZIF
Proiect

din 3D tUnt'? 2o2o

Cu privire la Comisia consultativi
pentru domeniul locuin{elor
a Consiliului raional Cimiqlia

in temeiul art.4 alin.(2) lit.a) din Legea nr.43512006 privind descentralizarea

administrativd, art.43, art.46 din Legea nr.43612006 privind administra{ia publicd locald,

art.9 alin.( I ), art. 1 0 din Legea nr.l2l12007 privind administrarea gi deetatizarea proprietd{ii

publice, art.5 din Legea nr. 7512015 cu privire la locuinfe, pct. 8, 9 din Hotdrdrea

Guvernului nr. 44712017 pentru aprobarea Rdgulamentului cu privire la eviden{a, modul

de atribuire qi folosire a locuin{elor sociale, Consiliul raional Cimiqlia DECIDE:

1. Se aprobd Regulamentul de funclionare a Comisiei consultative pentru domeniul

locuinlelor a Consiliului raional Cimiqlia qi modul de atribuire a locuin{elor

sociale in raionul Cimiqlia, conform anexei nr..1.

2. Se instituie comisia consultativl pentru domeniul locuinlelor a Consiliului raional

Cimiqlia (in continuare- Comisia) Ei se aprobd componenfa ei nominal, conform

anexei nr.2.

3. Se desemneazd" dna Lupuqor Liudmila, specialist principal, Secfia Administra{ie

Publicd responsabil[ de arhivarea, pistrarea cererilor qi documentelor aferente

depuse de solicitantul de locuinle sociale, de complectarea qi pdstrarea Registrului

de evidenfd a persoanelor care solicitd locuinfe sociale, qi {inerea lucrdrilor de

secretariat ale Comisiei.

4. Controlul asupra executirii prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Oldrescu,

preqedintele raionului..

5. Prezenta decizie se aduce la cunoqtinli publicfl prin publicare pe pagina oficiald a

Consiliului raional Cimiqlia wrvw.raioncimislia.md.

",.uflT2y'

Preqedintele qedin{ei

Secretarul consiliului

Coordonat:
Pregedinte al raionului

Avizat:
Secretarul consiliului
Specialist principal, SAP (urist)
Proiect elaborat de:

Vicepregedinte al raionului

o2

Gheorghe Netedu

MihailOlSrescu

Gheorghe Netedu

Liudmila Lupuqor

Ghenadie Grosu//%,
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Anexa nr.l

I a pro iectu I dec i z i e i nr rbl Uldiry qeZD/,Z* 2o2o

Regulamentul

de func(ionare a Comisiei consultative pentru domeniul locuin{elor a Consiliului

raional Cimiqlia qi modul de atribuire a locuin(elor sociale in raionul Cimiplia

1.

I. Dispozi{ii generale

Regulamentul de funcfionare a Comisiei consultative pentru domeniul locuinfelor

a Consiliului raional Cimiglia;i modul de atribuire a locuinfelor sociale in raionul

Cimiqlia ( in continuare - Regulament) este elaborat in confonnitate cu Legea cu

privire la locuin{e nr.7512015 ;i Regulamentul cu privire la evidenfa, modul de

atribuire qi folosire a locuinfelor sociale, aprobat prin Hot6r6rea Guvernului

nr.44712017,

Comisia consultativ[ pentru domeniul locuinfelor a Consiliului raional Cimiqlia gi

modul de atribuire a locuinfelor sociale in raionul Cimiglia ( in continuare -
Comisia) se instituie in scopul desfdqurdrii procesului de luare la evidenld a

persoanelor eare necesit6 locuinfe sociale.

Locuinfa sociald se atribuie in locafiune persoanei sau familiei care pretinde la o

asemenea locuinfd dacd are reEedinfd sau domiciliu in raionul Cimiqlia.

Pentru construcfia locuin{elor sociale, Consiliul raional Cimiqlia alocd, dupa

necesitate, terenuri disponibile.

Modifi carea suprafe{ei, replanifi carea, divizarea, comasarea locuinfelor sociale se

efectueazd in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare la iniliativa

autorit6tii/unitalii care administreazd locuinfele sociale, prin decizia proprietarilor

locuinfelor sociale.

in cazurile prevIzute la pct. 5, locatarii locuinfelor sociale trebuie sI fie asigurali

cu locuinfe pe perioada valabilitdtii contractului de locafiune, in conformitate cu

prevederile legislafiei in vigoare.

Standardele locuinlelor sociale qi exigenlele minime pentru acest tip de locuinfe

sint stabilite in Normativul in constructii NCM C.01.08:2016 ,,Blocuri locative",

pct. 12,,Standarde locuinfe sociale".

II. Constituirea Comisiei

Membrii Comisiei se numesc prin decizia Consiliului raional Cimiqlia, din care

fac parte: 3 consilieri raionali, 2 reprezentan{i ai autorit6lii administrafiei publice

locale de nivelul II, un reprezentant responsabil din domeniul sAnAtAIii, 2

reprezentan[i ai organiza\iilor necomerciale, dintre care inclusiv un reprezentant al

asociafiei obqteqti ale persoanelor cu dizabilitdti, un reprezentant al structurii de

administrare a fondului de locuinte.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

-r/



g.PreqedinteleComisieiestealesdinrindulmembrilorCornisieicuvotulmajoritatii

acestora'

10. Atribufiile mernbrilor Comisiei sunt urmdtoarele:

10.1. Preqedintele Comisiei:

- or ganizeazd activitatea Comisiei ;

- conduce qedinlele Cornisiei;

- propune ordinea deziaqedinlei Comisiei;

- numeqte data qedinlelor Comisiei;

- semneazd procesele-verbale ale qedinfelor'

10.2. Mernbrii Comisiei:

- examineaza dosarele ceta{enilor care solicit[ locuinle sociale prezentate la

gedin[6;

examineaza alte inforrnalii prezentate in gedin!6;

pot audia cetalenii pe problemele activit[fii Comisiei;

\nainteazdpropuneri privind decizi il e Comi siei'

Secretarul Comisiei:

anun[d membrii comisiei despre ordinea de zi qi locul desfdqurSrii qedintelor:

prezintd dosarele qi informali/documente suplirnentare la qedinlele comisiei:

preg[teqte alte materiale necesare pentru qedinfele Comisiei;

perfecteazdprocesele-verbalealeqedinlelorgideciziileComisiei:

asigur[accesulmetnbrilorComisieilamaterialeleexarninate:

semneaz6 procesele-verbale ale Eedin[ei;

inforrneaz6 persoanele despre luarea la evidenfa pentru atribuirea locuinfelor

socialeintermendel5ziledeladataemiteriideciziei.

pdstreazdconfidenlialitateadatelorcucaracterpersonalinutilizareagi

prelucrarea lor;

. line evidenla Registrului de eviden!6 a persoanelor care solicit[ locuinfe sociale

(in forrnS scrisd Ei electronica);

- efectueazd alte lucrdri de secretariat'

10.3.

III. Mandatul membrilor Comisiei

11. Se stabilegte durata mandatului membrilor Comisiei, dup6 cum urmeazd:

11.1. Mandatul membrilor comisiei - consilieri raionali inceteaza 0dat6 cu

mandatul de consilier;

11.2. Durata mandatului membrilor Comisiei- funclionari publici este pe durata

definerei funcliei resPective ;

11.3. Durata mandatrlri *.,rbrilor comisiei din partea organizafiilor

necomerciale este de 5 ani'

r2. Mandatul rnerrbrului comisiei incete azd de drept in cazul lipsei nernotivate la cel

pulin 3 qedinfe consecutive'

13. Mandatul membrului comisiei incete azd de drept in cazul lipsei la cel pulin 5

Eedinleconsecutive,indifferentdac[sunttnotivate;inemotivate.



14. in cazulincetarii mandatului de rnembru al Comisiei sau demisia acestuia'

ConsiliulraionalCirniqliadecidenumireaunuinoumembrualComisiei.confbrrn

pct. 8, 9 al prezentului Regulament'

IV. Atribu(iile qi obliga{iile Comisiei

l5.Comisiaareurnrdtoareleatribufiigiobligalii:

- examineazd dosarele cetalenilor care solicitS locuinle sociale;

- adopta decizii privind luarea la eviden!6 a persoanelor Ei famiilor ce necesita

locuinle sociale cu stabilirea num[rului de ordine in Registrul de evidenla a

persoanelor care necesitd locuinle sociale;

- propune consiliului raional cimiqlia adoptarea deciziei privind atribuirea

locuinlelor sociale persoanelor luate la eviden{a in ordinea succesiunii conform

Registrului de evidenla a persoanelor Qare necesita locuinle sociale' in tennen de

cel mult 2 luni de la data luarii in eviden!6;

_excludepersoaneleqifamiliiledineviden[aprinradiereadinRegistruldeeviden[a

a persoanelor care necesitd locuinle sociale in cazul prev[zut de legisla{ia in

vigoare qi Prezentul Regulament;

- examin eazdlafafa locului situalia persoanelor carora li se prevede acordarea unei

Iocuinle sociale.

- pastreazd confidenlialitatea datelor cu caracter personal in utilizarea ;i prelucrarea

lor.

V. Activitatea Comisiei

16. Comisia se intruneqte in qedinfe, la necessitate, pentru examinarea dosarelor

referitoare la cererilor de acord area a locuin{elor sociale. a infonnaliilor

suplirnentare referitor la aceste dosare gi adoptarea deciziilor corespunzdloate'

17. $edinlele Comisiei sunt deliberative dacd la ele participd maioritatea membrilor
- 

io,ririei. in cazulin care qedinla Comisiei nu este deliberative din lipsd de

cvoruffr,aceastaSeconvoacdrepetat,numaitirziudeTzilelucr[toaredeladata

gedin!ei'

l8.Comisiaseconvoacdinqedinlelainiliativapreqedintelui.

19. Secretarul comisiei este obligat sd informeze preqedintele comisiei privind

necesitateaconvoc[riiCornisieiinqedin![incazurile:

- existd cereri de acordare a locuinlelor sociale. care intrunesc condiliile stipulatc

in Prezentul Regulament;

- exist[ infbrmalii sau acte privind schimb[rile in situalia persoanelor sau

familiilor luate la evidenla pentru acordarea locuin{elor sociale;

- eliberarea locuinlelor sociale sau intrarea in administrare a locuin{elor libere'

20. Membrii Cornisiei se inqtiinleazd,cu cel pulin 5 zile lucrdtoare" despre data

desfrEurdrii qedinlei cornisiei in formd scris[ sau in altf, forrna'

21. Dectziile cornisiei se adopta cu maioritatea voturilor membrilor cofliisiei'



VI. Eviden{a persoanelor care necesiti locuin(e sociale

22. Evidenla persoanelor care necesitd locuinle sociale se efectueazd de cdtre

Consiliul raional Cimiqlia, prin intermediul Comisiei'

23. Tinerii cdrora li s-a stabilit statut de copil rf,mas fErd ocrotire pirinteasca pin[ la

virsta de l8 ani sau pin[ la dobindirea/atribuirea capacitdlii de exerciliu depline

vor fi lua(i in eviden![ pentru oblinerea locuinlelor sociale imediat dup[ ieqirea din

institulia de plasament.

24. Pentru {inerea evidenfei persoanelor care solicitd o locuinfa sociala. Comisia

completeaza Registrul de evidenld a persoanelor care solicita locuin[e sociale in

care se indic6:

I ) localitatea;

2) data deschiderii qi inchiderii Registrului;

3) nurnele, prenulrele qi patronimicul solicitantului;

4) data depunerii cererii de solicitare;

5) decizia luatd de cdtre consiliul raional;

6) data incheierii contractului de localiune.

25. Registrul se line in forr-nd scrisi qi electronicd. Informalia din registru se afiqeazd

public pe panoul informativ la intrarea in sediul consiliului raional qi. respectiv" pe

pagina web oficiala a acestuia. Consiliul raional Cirniqlia va avca un singur

Registru de evidenfd a persoanelor care solicita locuinfe sociale.

26. Registrul se actualizeazd o data pe an, pin[ la data de I aprilie a anului urtndtor'

Sinteza datelor din registrele de eviden{6 se efectueazd de cdtre aparatul

pregedintelui raionului, prin colectarea inlbnnafiei de la prim[riile raionului

Cimiqlia.

27. Persoanele luate in evidenfd se inscriu in Registrul de evidenla a persoanelor care

solicita locuinle sociale (in fonn[ scrisd), care trebuie sd fie numerotat, Enuruit.

sigilat qi contrasemnat de cdtre un vicepreqedinte al raionului, responsabil pentru

probleme locative. Registrul de eviden(d a persoanelor care solicitd locuin{e

sociale se pdstreazd ca un document de stricta evidenfd. Nu se adrnite s[ se t'aca in

el menliuni gi corectSri neconfirmate prin documente.

28. Cererile persoanelor care solicitd locuinle sociale sint depuse la Consiliul raional

Cirniqlia. in cerere se indicd numele, prenulnele qi adresa de dorniciliu sau de

reqedinla a solicitantului.

29,La cerere se anexeazd:

1) copia actului de identitate de uz intern al solicitantului qi copiile actelor de

identitate de uz intern ale membrilor adulli ai familiei acestuia;

2) copiile certificatelor de nagtere ale copiilor minori;

3) copia actului de identitate de uz intern ale persoanelor aflate la intre(inerea

solicitantului qi a certificatelor de la subdiviziunea de asisten[d sociald a autoritatii

adrninistraliei publice locale;

4) copia contractului de localiune a locuinfei;

5) certificatul privind lipsa de proprietd{i ale solicitantului, mernbrilor tamiliei

acestuia sau ale persoanelor aflate la intrefinere, eliberat de catrc organul cadastral

teritorial:



6) certificatul privind faptul ci persoanele solicitante (rnembrii familiilor sau

personae aflate la intrefinere) nu au de{inut in proprietate o locuinfd in ultimii 5 ani

in Republica Moldova, eliberat de citre organul cadastral teritorial;

7) certificatul eliberat de autorit6file administra(iei publice locale a unitdlilor

administrativ-teritoriale pe al c[rei teritoriu persoana solicitantd a dorniciliat sau a

. avut reEedinl6 qi nu a prirnit anterior locuinf[ sau teren pentru constructii;

8) certificatul care confirml faptul cI aceqtia nu au beneficiat din partea statului qi

autoritalilor administra(iei publice locale de credite preferenfiale qi susfinere

exprimatd prin materiale de construcfii pentru edificarea de locuin(e sau asistenfd

financiari, indemniza[ii unice pentru construcfia sau proourarea spa(iului locativ,

sau restaurarea caselor vechi, in schimbul acordirii creditelor preferenliale,

eliberat de primarul localitdfii in care solicitantul qi membrii familiei acestuia au

domiciliu sau reqedinfd;

9) certificatul cu privire la venitul solicitantului qi venitul membrilor familiei sale

sau altor persoane aflate la intrefinere pentru ultimii 3 ani, inclusiv venitul oblinut

din dobinda unor conturi de depozit, aloca{ii, beneficii qi beneficii sociale in

numerar, eliberat de angajator/autoritatea fiscald/banca;

l0) certificatul de la locul de munc6 debazd care atestd cE beneficiarul este

angajat, sau certificatul de la Agenlia Teritoriald pentru Ocuparea Forlei de

Munc6, in cazul in care este qomer, inso[it de o copie a carnetului de muncS;

l1) certificatul eliberat de primaria localitafii in care solicitantul are domiciliu sau

reqedinfd, prin care se confirml cd suprafafa locativa ce le revine fiecarui membru

de farnilie al solicitantului este sub nivelul normei minime previzute prin lege;

12) decizia Comisiei tehnico-sanitare constituite in conformitate cu prevederile

Regulamentului privind modul de efectuare a cercetdrii tehnico-sanitare a

Iocuinfelor pentru recunoaqterea lor ca fiind inutilizabile pentru locuit, precum Ei

modul de folosire, reamenajare sau demolare, aprobat prin Hotirirea Guvernului

nr. 17512016.

30. Actele enumerate la pct. 29 subpct. 4)-9) nu se solicita de la tinerii cdrora li s-a

stabilit statut de copil rf,mas fird ocrotire pdrinteascd pin[ la virsta de l8 ani sau

pinl la dobindirea/atribuirea capacitalii de exerciliu depline gi nu au benefrciat de

locuinlS din partea statului.

31. Persoanele care se bucurd de dreptul prioritar de a primi locuin[6 socialI conform

art. l0 alin. (2) din Legea nr,7512015 cu privire la locuinfe, trebuie sd prezinte

suplimentar documentele ce confirmd acest drept, inclusiv:

l) copia certificatului privind gradul de dizabilitate $i capacitatea de muncd a

solicitantului sau a persoanelor cu dizabilitali aflate la intre[inerea acestuia;

2) copia certificatului de cdsdtorie, in cazul familiilor tinere;

3) copiile certificatelor de naqtere ale copiilor triple{i, cvadruplefi sau mai multor

copii ndscufi simultan.

32. Cererea depus[ se inregistrcazdin registrul de evidenfd men{ionat in pct. 24 din

prezentul Regulament.

33.Lista actelor enumerate lapct. 29 subpct. I)-12) se prezint6 qi pentru prelungirea

contractului de loca[iune, insofita de o cerere pentru prelungirea contractului.



Documentele urmeazd sd fieprezentate la Consiliul raional Cimiqlia cu cel pufin 6

luni inainte de expirarea valabilitdtii contractului'

34.Dosarul persoanei solicitante de locuin{6 socialI se formeazd de cltre Comisie.

35. in caz de deces al persoanei care se afla in evidenfd impreund cu familia sa.

membrii familiei acesteia au dreptul si rdmind in evidenfd pentru imbundta{irea

.condiliilor locative dacd se menlin temeiurile stipulate in art. l0 din Legea nr.

7 5l2)l 5 cu privire la locuinfe Ei temeiul prezentului Regulament.

vII. Modul de atribuire a locuin{elor sociale qi condi{iile

de instalare in locuin{e pi de scoatere din evidenEl a persoanelor

solicitante de locuin(e sociale

36.Locuinfa social[ se atribuie in locafiune persoanelor sau familiilor luate in

evidenll al c[ror venit lunar pentru fiecare membru al familiei nu depdqeqte

minimul de existenf[ stabilit pe fard 9i care intrunesc:

l) cumulativ urmdtoarele condi(ii obligatorii:

a) nu au in proprietate locuinf[ in Republica Moldova 9i peste hotarele ei' teren

pentru construclia de locuin(e, terenuri cu altd destinafie sau casd construitd in

intov6r6girile pomicole, precum qi nu au definut in proprietate o locuinfd in ultimii

5 ani in Republica Moldova;

b) nu au beneficiat din partea statului qi a autoriffitilor administraliei publice locale

de credite preferentiale pentru construcfia sau procurarea locuinlei Ei susfinere

exprimatd prin materiale de construc{ie sau prin asistenlS financiard;

c) nu au participat la privatizarea locuin[elor, terenurilor pentru construc{ie qi a

loturilor pomicole obfinute anterior de la stat.

2) Si una dintre urmdtourele condilii suplimentare:

a) dispun, in fondul public de locuin(e, pentru fiecare membru al familiei de o

supraial6 locuibild totala sub norma minim[ stabilitd pentru suprafa[a locuibild

totald a locuinfei sociale;

b) locuiesc intr-o locuinld din fondul public de locuinte care nu corespunde

exigenlelor tehnice qi sanitare stabilite pentru locuin[d, fapt ce se confirmi printr-

un raport tehnic eliberat de organul public abilitat;

37.Norma suprafe(ei locuibile pentru locuin{a socialS se stabileqte in mdrime de 9 m2

Ei l0 m2 in cazul persoanelor care utilizeazd permanent un fotoliu rulant. pentru

fi..ur. persoan6, iar surplusul suprafe[ei nu poate depiEi 12 m2 pentru o familie in

cazul in care locuin[ele nu au fost construite conform standardelor pentru

locuinfele sociale.

3g. La atribuirea in locafiune a locuinfelor sociale nu se admite instalarea intr-o

camer6 a persoanelor de sexe diferite cu virsta de peste 9 ani, cu excepfia solilor.

39. persoanelor in etate gi celor cu dizabilit6tili li se acordd, la solicitare, locuin[e la

etaje inferioare.

40. Loluin{ele sociale se atribuie in localiune persoanelor sau familiilor luate in

evidenp in temeiul deciziei Consiliul raional Cimiqlia, fapt care se aduce la

cunogtinla persoanelor in scris in termen de 15 zile de la ziua adoptdrii deciziei.

41.Locuin1ele- se acord[ persoanelor potrivit ordinii de succesiune, stabilite in

Registrul de eviden![ a persoanelor care solicitd locuin[e sociale. [inindu-se cont

de data luarii in evidenq6 qi de limita locuin[elor disponibile in localitatea

respectiv6,

42. peisoanele care au dreptul prioritar de a primi locuinfd sociald se includ in liste

separate pentru fiecare categorie de persoane. in cazul in care beneficiarul se



raporteazd la doud sau mai multe categorii de persoane beneficiare, ordinea de

suicesiune se stabileqteinbazaunei categorii, la latitudinea lui'

43.Anual, de la I ianuarie pind la 15 martie, se actualizeazd listele ordinii de

succesiune pentru obfinerea locuinfelor sociale, in continuarea listei existente. se

stabileqte oidin.u de succesiune a persoanelor luate in evidep(6 pind la 3l

decembrie a anului precedent Ei care au solicitat locuinf[ socialS'

44. Din spafiul locativ dat in exploatare qi eliberat, cel pu[in 30% este rezervat pentru

asiguiarea cu locuinle a persoanelor care au dreptul la primirea prioritard a

locuinfelor sociale.

45.Locuinfele sociale se oferd rcprezentanlilor categoriilor eligibile in urmdtoarele

propo(ii:
lO% - persoanelor cu dizabilitati severe;

l5% - familiilor care intre{in minori cu dizabilitSfi severe;

50%- familiilor tinere, insensul Legii nr.21512016 cu privire la tineret, care nu

dispun de o locuin[[;
l51l.o - familiilor in care s-au ndscut triple[i, cvadruple[i sau mai mulli copii

simultan;

l0% - tinerilor c6rora li s-a stabilit statut de copil rdmas fbr[ ocrotire pf,rinteascd

pin6 la virsta de lg ani sau pin6 la dobindirea/atribuirea capacitilii de exerciliu

bepline qi care nu au beneficiat de locuinf6 din partea statului.

+tr.inainte de atribuirea locuintelor, Comisia cerceteazd, din nou condiliile de locuit

ale fiecarei persoane inscrise in lista ordinii de succesiune c[ruia se prevede sd i se

aloce o locuinfd qi prezint6 propunerile sale Consiliului raional Cimiqlia.

47. inainte de adopiaiea deciiiei de c[tre Consiliul raional Cimiqlia cu privire la

atribuirea locuinlei, in cazul schimblrii datelor privind starea civil[ sau social6.

persoanele care solicita locuinfe sociale trebuie s[ prezinte incd o datd actele

prevazute in pct. 28 din prezentul Regulament, consim(Smintul in scris al

membrilor majtri ai familiei la includerea lor in contractul de locafiune, precum 9i

angajamentul in scris al membrilor majori ai familiei prin care se obligd ca, dupd

atribuirea locuinfei, s6 elibereze incdperile de locuit ocupate mai inainte din fbndul

public.

a8.be la persoanele care au depus actele rnenlionate in pct. 28 din prezentul

Regulament cu cel mult 6 luni inainte de adoptarea deciziei de c6tre Consiliul

raional CimiElia nu se va solicita actualizarea acestora.

49. Locuinla sociald trebuie s6 fie amena.iatd potrivit condi[iilor existente in localitate.

s5 corespundd cerinfelor sanitare qi tehnice stabilite'

50. Locuinlile sociale atribuite trebuie sd se afle in raza localitdfii respective.

5l.Nu se permite instalarea persoanelor in locuinfele sociale eliberate din casele

avariate qi din alte cl[diri neadaptate pentru domiciliere, care urmeazl sa fie

demolate ori trecute in categoria celor nelocuibile'

S2,Lastabilirea m6rimii supraielei de locuit se ia in considerare dacd in familie exista

o femeie insdrcinatd, iir termenul sarcinii exclude intreruperea acesteia Ei/sau in

familia solicitantului este o persoand cu dizabilit6[i mintale.

53. Dac6 in locuin{a in care locuiesc doi sau mai mulli locatari s-a eliberat o camerd ce

nu este izolatl de o alt6 incdpere de locuit, ea i se transmite locatarului care ocupd

inc6perea al6turatd in cazvl in care ultimul intruneEte condi{iile expuse in

prezentul Regulament, in temeiul cererii depuse la Consiliul raional Cimiqlia'

54. Cind locatarul trece dintr-o locuinfa in alta impreunl cu toatd familia, el este

obligat s6 elibereze qi sa predea administrritorului de locuin(e,inbaza unui proces-

verbil, locuinla ocupatd mai inainte gi instala{iile din ea, respectind condiliile

prev[zute in contractul de localiune. '



55' Locatarii cu care a fost semnat contractul de loca{iune trebuie sE se instaleze in
locuinfele contractate intr-un termen de pinl la 15 zile. in cazul in care locatarul
nu se incadreazd, in termenul stabilit, acestuia i se poate acorda un termen
suplimentar de I 5 zile, cu conditia informdrii prealabile d-e cdtre locatar referitor la
acordarea termenului suplimentar. in cazul in care nu se respectl nici termenul
suplimentar acordat, contractul de localiune se reziliazd.

VIII. Folosirea locuin(elor sociale
56'Folosirea locuinfelor sociale se efectueazd in temeiul contractului de locafiune

incheiat in condifiile prevederilor Legii nr.7512015 cu privire la locuinfe.
ST,Locatarul locuinlei sociale este obligat sd pldteascd pentru folosirea acesteia gi

pentru serviciile comunale qi necomunale conform termenului stabilit in contractul
de loca{iune sau datei indicate in factura eliberata, dar nu mai tirziu de data de 30 a
lunii in care e primitd factura.

58. in cazul lipsei temporare a locatarului sau a membrilor flamiliei sale, locuinla se
men(ine dupd aceqtia pentru perioada stipulati in contractul de localiune, cu
condilia platii depline pentru folosirea locuinfei qi pentru serviciile comunale qi
necomunale specificate in contract.

59. Controlul asupra folosirii qi intre{inerii locuinlelor sociale, precurn gi asupra
corespunderii locuinfelor gi serviciilor comunale prestate exigenlelor tehnice se
efectueazd, de cdtre Consiliul persoana c5reia ii sint grevate diepiurile respective
este obligatd sd intrefin6 locuinfa raional Cimi;lia.

60' Prejudiciul cauzat de folosirea neconformd a incdperilor sau de incllcarea
prevederilor legislafiei sau ale contractului de localiune este reparat de cltre
locatar gi poate servi drept temei pentru rezilierea contractului.

61. Proprietarul locuinfelor sociale este obligat sd efectu eze reparatia sau reconstrucfia
acestora, ale cdror condifii urmeazd a fi stipulate in contractul de loca{iune.

62. Proprietarul locuinfei sau cu diligen(a unui bun proprietar, s6 nu admiti
deteriorarea acesteia, sd respecte drepturile qi interesLle-legitime ale vecinilor,
regulile de folosire a locuinfelor qi regulile de intrefinere a 6unurilor proprietate
comund din blocul locativ.

63. Locatarul locuin{ei sociale are dreptul sd efectueze repara{ia acesteia doar cu
acordul autoritatii/unitalii desemnate care administieaz6 locuin[a sociald.
Recuperarea cheltuielilor suportate de locatar va fi efectuatd conform prevederilor
art. 909 din codul civil al Repubricii Moldova nr. I I 0712002.

64.in cazul in care reparafia ,uu ,..onrtrucfia locuinfelor nu poate fi efectuat Ft ftr1t
evacuarea locatarului, proprietarul locuin{ei sociale este obligat si acorde
locatarului, pentru perioada lucrdrilor de reparafie, un alt spa(iu 

-de 
locuit, fhri

rezilierea contractului de loca{iune. in cazul refuzului locatarului qi al membrilor
familiei sale de a trece in locuin[a oferita, proprietarul locuinlei poate sa solicite
mutarea lor pe cale judiciard.

IX. Condifiile de atribuire a locuin(elor sociale in leglturi cu
reconstrucfia/repara(ia capitali, schimbarea destina{iei sau

demolarea locuinfei sociale
65. Locuinla oferiti pentru perioada de repara{ie capitala sau reconstruc{ie a blocului

locativ trebuie sI corespundd exigen{elor minime pentru locuinta gi sa se afle in
localitatea respectivd.

66.Termenul de efectuare areparaliei capitale sau reconstruc{iei locuinfei se stabileqte
de comun acord de c[tre locator qi locatar printr-un acord adilional la contractul delocaliune. r



67. in acordul adilional se stabilesc condiliile Ei cheltuielile de trecere in alta locuin(6.

plata pentru inchirierea altei locuinqe, care nu poate deplqi plafonul stabilit

anterior, obligafiile gi responsabilitalile ce le revin par[ilor d_una efectuarea

reparaliei .upiiui. a locuinlei. Trecerea locatarului qi a membrilor familiei sale din

loiuinla ocupatd de ei in altd locuin[6 gi reinstalarea lor in incdperea

reparutdlreconstruit6 se efectueazd din coniul miiloacelor proprietarului locuin{ei

din fondul public.

6g. Dup6 efeciuarea repara{iei capitale sau reconstruc[iei, proprietarul locuinlei este

obligat sd ofere aceastd locuin[6 locatarului care o folosea anterior qi cu care are

incheiat un contract de loca[iune.

69.fn caz:ul in care, in procesul de repara[ie capitald sau reconstruc[ie, locuinla este

replanificatd, iar suprafala acesteia majoratd sau micgoratd esenfial, proprietarul

este obligat sd acorde locatarului o alti locuin(6 de calitate de utilizare similard

celei ocupate anterior, pind la efectuarea repara{iei capitale sau a reconstrucliei, in

condiliile contractului de loca[iune incheiat anterior. Cu consim(arnintul

locatarului, proprietarul poate acorda acestuia altd locuin[6, cu incheierea unui nou

contract de Ioca[iune.

70.in cazulin care blocul locativ cu locuin(e sociale vrmeazd a fi demolat in leg[tura

ou exproprierea terenului pentru utilitate publica sau locuinlele din bloc nu mai

sint adecvate pentru locuire, iar destinafia blocului urmeazd a fi schimbata in

nelocuibila, unitalile carora li se atribuie terenul de pdmint sau blocul locativ care

urmeazd a fi schimbat asigurl persoanele care sint evacuate din acest bloc, in

condiliile inchirierii, cu locuinfe de aceleaqi dimensiuni qi comoditali'

zl.in 
'azvl 

in care blocul locativ cu locuinle sociale este in stare avariatd sau in

pericol de pr6bugire, locatarii sint evacua{i din aceste inclperi qi li se acordd in

iocaliune o alt6 locuinl[ in temeiul deciziei consiliului local, in limitele locuinfelor

disponibile.

X. Eviden{a locuin{elor sociale

72. Evidenfa locuinlelor sociale este obligatorie. Orice locuinfd proprietate publicd in

a cf,rei privin!6 iipr.rr datele de evidenfd se considerd locuin[6 social6 proprietate

a unitalii adminisirativ-teritoriale pe al cdrei teritoriu este amplasat[.

73. Evidenfa locuinlelor sociale se efectuea zd de c[tre Consiliul raional Cimi;lia'

74. Evidenia locuinlelor sociale se efectue azd prin inregistrarea acestora in Registrul

bunurilor imobile conform prevederilor Legii cadastrului bunurilor imobile nr.

l543ll99g qi prin includerea costului de bilan! al acestora in evidenfa autoritatilor

competente dL administrarea lor. in Registrul bunurilor imobile se inregisttea'zd

atit dreptul de proprietate asupra locuinlelor sociale, cit Ei dreptul de administrare

a autorit6lilor/unitalilor abil itate s[ admini streze locuinlele sociale.

75. Actele ce atestd dobindirea sau modificarea dreptului de proprietate asupra

locuin{ei sociale trebuie sd con(ind obligatoriu:

l) nurndrul cadastral al bunului imobil;

2) adresa acestuia;

3) modul de folosin[d al locuinlei (locuinfa social6);

4) proprietarul locuinlei;

5i autoritatea/unitatea abilitatl cu dreptul sd administreze locuinfa social6.

76. AutoritAtile/unit6file care administreazd locuinfele sociale lin evidenla contabili a

acestora in conformitate cu legislafia.

77. Locuinfele trecute in propii.tut.a unitalii administrativ-teritoriale' conlbrrn

prevederilor art.59 din Legea nr.7512015 cu privire la locuinfe se iau in evidenfa

de crtre autoritatile acestora prin acte de inventariere aprobate de Consiliul raional



Cimiqlia in conformitate cu prevederile Legii nr. 43612006 privind adrninistratia

publicd local[.

7g. Autoritatea/unitatea competenta de administrarea locuin(elor sociale include in

evidenla sa locginla socialA prin deschiderea Ei linerea fi;ei locuinfei sociale'

79. Modelul fiqei locuin{ei sociale este indicat in anexa nr. I la Hotdr6rea Guvernului

nr.44ll2O17 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la eviden{a' rnodul de

atribuire qi folosire a locuinfelor sociale'

g0. Caracteristicile tehnice qi datele cle inventariere se includ in fi;a locuinlei in

conforrnitate cu datele incluse in Registrul bunurilor irnobile qi in cvidenla

contabild a autorit6filor/unit[1ilor in a cdrei adrninistrare se afl[ locuinla. Odatd cu

luarea in evidenld a locuinlei sociale autoritatea/unitatea in a cdrei adtninistrare sc

afld aceasta deschide qi line fiqa locuinlei'

gl.persoanele care s-au facut vinovate de incdlcarea modului stabilit pentru luarea in

evidel!6 a persoanelor care necesitd locuin{e sociale" pentru scoaterea din evidenli

Ei acordarea locuinfelor persoanelor poartI r[spundere contraventionala irl

confbrmitate cu legisla!ia'

XI. DisPozi(ii finale

g2.prezentul Regulament se aplic[in toate cazurile de atribuire a locuintelor socialc.

Secretarul consiliului Gheorghe Netedu



Anexa nr.2

la proiectul deciziei

nr6Xf21l aiMS/WE-2020

COMPONENTA NOMINALA
a Comisiei consultative pentru domeniul locuin(elor

a Consiliului raional Cimiqlia

OlSrescu Mihail, preEedintele raionului

Lupuqor Liudmila, specialist principal, SAP

Rlileanu Iurie, consilier raional, preqelinte al comisiei consultative

Mazvr Iurie, consilier raional, preqelinte al comisiei consultative

Rdileanu Gheorghe, consilier raional, preqelinte al comisiei consultative

Motroi Mihail, qef, Direcfia Asistenfa Social6 qi Protecfie a Familiei

Capcelea Ludmila, qef, IMSP ,,CS Cimiqlia"

Dudco Vera, Asocia{ia Surzilor din Republica Moldova

Bairac Marian, reprezentant al structurii de administrare a fondului de locuinfe,

directorul iM,,Servcom CimiElia"

Secretarul consiliului Gheorghe Netedu



Noti informativl
la proiectul de decizie nrq/!q(din.1D tZtrzt? 2020

Cu privire la instituirea comisiei consultative pentru domeniul locuin{elor

a Consiliului raional

Av6nd in vedere prevederile Regulamentului cu privire la evidenfa. modul de

atribuire qi folosire a locuinlelor sociale aprobat prin I{otardrea Guvernului nr.447l20ll

qi Legea 75l2}l5 cu privire la loouinle se propune a aproba Regulamentul de func{ionare

a Comisiei consultative pentru domeniul locuin{elor a Consiliului raional Cirniqlia, cu

specificarea unor momente importante din activitatea Comisiei, qi anume: atribufiile qi

obliga{iile membrilor Comisiei, mandatul membrilor Comisiei, activitatea Comisiei.

La fel, in vederea faptului c[ implirnentarea proiectului este la etapa de flnalizare.

urmeazd sd fie instituitA comisia consultativ[ a Consiliului raional Cimiqlia pentru

domeniul locuinfelor, qi desemnarea membrilor Comisiei.

Av6nd in vedere cele expuse, inaintdm spre examinare qi aprobare proiectul de

decizie "Cu privire la Comisia consultative pentru domeniul locuinlelor a Consiliului

rationol CimiSlia"

Vicepreqedinte al raionului -o%* Ghenadie Grosu


