
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA

PROIECT

DECIZIE Nr.^T /7? 
din M

privind modificarea Deciziei consiliului raional nr. 04/01 din 30.06.2020 cu privire la 
instituirea Comisiei consultative pentru domeniul locuințelor a

Consiliului Raional Cimislia

în conformitate cu:
- art. 4 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea 

administrativă;
- art. 43, art. 46 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală;
- Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice;
- pct. 8, pct. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 447/2017 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la evidența, modul de atribuire și folosire a locuințelor 
sociale, Consiliul Raional Cimișlia

DECIDE:

1. Se modifică Decizia consiliului raional nr. 04/01 din 30.06.2020 cu privire la 
instituirea Comisiei consultative pentru domeniul locuințelor a Consiliului Raional 
Cimișlia, după cum urmează:

- în anexa nr. 2 sintagma „Olărescu Mihail, președintele raionului” se 
înlocuiește cu sintagma „Torgai Vădim, vicepreședinte al raionului”; 
sintagma „Lupușor Liudmila, specialist principal (jurist), Secția 
Administrație Publică” se înlocuiește cu sintagma „Grosu Ghenadie, șef, 
Serviciul Juridic”.

- în pct. 3 sintagma „dna Lupușor Liudmila, specialist principal, Secția 
Administrație publică” se înlocuiește cu sintagma „Ghenadie Grosu, șef, 
Serviciul Juridic”.

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Olărescu, 
Președintele Raionului Cimișlia.

3. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la 
cunoștință:

- Vicepreședintelui raionului, dlui Vădim Torgai;
- Serviciului Juridic;
- Prin publicare pe pagina web a Consiliului Raional Cimișlia .www.raioncimislia.md

Președintele ședinței

http://www.raioncimislia.md


Contrasemnează:
Secretarul consiliului Gheorghe Netedu

Coordonat:

Președintele raionului Mihail Olărescu
Avizat:

Vicepreședinte al raionului

Secretarul consiliului
Vadim Torgai
Gheorghe Netedu

Șef, Serviciul Juridic Ghenadie Grosu
Proiect elaborat de:

Șef, Secția Administrație Publică Mariana Vasluian

Notă informativă 
la proiectul de decizie nr.#5/#>dîn 2022

privind modificarea Deciziei consiliului raional nr. 04/01 din 30.06.2020 cu privire la 
instituirea Comisiei consultative pentru domeniul locuințelor a 

Consiliului Raional Cimișlia

Proiectul de decizie privind modificarea Deciziei consiliului raional nr. 04/01 
din 30.06.2020 cu privire la instituirea Comisiei consultative pentru domeniul 
locuințelor a Consiliului Raional Cimișlia a fost elaborat pentru asigurarea lucrului 
comisiei respective, astfel, prin Dispoziția nr. 156-p din 25 iulie 2022 cu privire la 
numirea în funcție publică, a fost angajat dl Ghenadie Grosu în funcția publică de șef, 
Serviciul Juridic, se propune modificarea a doi membrii și desemnarea persoanei 
responsabile de arhivarea, păstrarea cererilor și documentelor aferente depuse de 
solicitantul de locuințe sociale, de completarea și păstrarea Registrului de eveidență a 
persoanelor care solicită apartamente sociale și ținerea lucrărilor de secretariat.

în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în 
procesul decizional proiectul de decizie dat a fost plasat pe pagina web a Consiliului 
Raional Cimișlia www.raioncimislia.rnd.

Șef, Secție Administrație Publică Mariana Vasluian

http://www.raioncimislia.rnd

