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                                                                                                               PROIECT                      

                                             D E C I Z I E       
                                                       or.Hînce tiș

     din ____aprilie 2017                             nr. 03/01

 Cu privire la corelarea bugetului raional
 cu Legea bugetului de stat pentru anul 2017 

 In conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr.397 – XV din 16 octombrie 2003
privind finanţele publice locale, art. 24 (1), 55 (5) din Legea nr.181 din 25.07.2014 privind
finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, precum i în temeiul art.art.43 i 46 dinș ș
Legea privind administraţia publică locală, nr.436 - XVI din 28.12.2006 , Legii bugetului de
stat pe anul 2017 nr.279 din 16.12.2016,  modificată i completată prin Legea nr.33 din 17ș
martie 2017, circulara Ministerului Finan elor al R. Moldova nr. 06/2 - 17 din 04.04.2017,ț
Consiliul Raional Hînceşti DECIDE::

1. Se aprobă corelarea bugetului raional, aprobat pentru anul 2017 în a doua lectură,
prin  decizia  Consiliului  Raional  nr. 05/08  din  07  decembrie  2016  „Cu privire  la
aprobarea bugetului raional Hînce ti pe anul 2017” cu prevederileș  Legii bugetului de
stat aprobată pe anul 2017, nr.279 din 16.12.2016, după cum urmează:

1.1 pct.1  din decizie  referitor  la  sintagma „la  venituri  in  sumă de 218182,3 mii  lei  şi  la
cheltuieli în sumă de 218182,3 mii lei”,se substituie cu sintagma nouă „la venituri in sumă
de 222816,4 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 222816,4 mii lei”, 

1.2 La punctul 2.1, anexa nr.1 se substituie cu anexa nr. 1 în redac ie nouă;ț
1.3 La punctul 2.2, anexa nr.2  se substituie cu anexa nr. 2 în redac ie nouă;ț
1.4 La punctul 2.3, anexa nr.3, se substituie cu anexa nr. 3 în redac ie nouă;ț
1.5 La punctul 2.13, anexa nr.10, consiliul raional –total, cifrele „218182,3” se substituie cu

cifrele „222816,4”; sintagma „resurse generale cifrele „209163,0” se substituie cu cifrele
„213797,1”; sintagma  „servicii în domeniul economiei ”cifrele „10164,8” se substituie
cu  cifrele  „14798,9”;  sintagma  „resurse  generale” cifrele  „10164,8”  se  substituie  cu
cifrele  „14798,9”, sintagma „dezvoltarea drumurilor” cifrele „7500,0” se substituie cu
cifrele  „12134,1”,  inclusiv „resurse generale” cifrele „7500,0” se substituie cu cifrele
„12134,1”;

1.6La punctul 2.15  textul  „volumul de cheltuieli pentru reparaţia şi întreţinerea drumurilor
locale din contul defalcărilor de la impozitul rutier pe anul 2017 în sumă de 7500,0 mii
lei, conform anexei nr. 12” se exclude și se completează cu textul „volumul de cheltuieli
pentru  infrastructura  drumurilor  publice  locale  din  contul  transferurilor  cu  destina ieț



specială primite de la bugetul de stat către bugetele locale de nivelul al doilea, în sumă de
12134,1 mii lei, conform anexei nr. 12 , în redac ie nouăț ”.

2. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Pre edintelui raionului Hînce tiș ș .

       Preşedintele şedinţei                                                                                   

          Contrasemnează :

Secretarul Consiliului Raional Hincesti                                       Elena MORARU TOMA

Şeful Direcţiei Generale Finanţe Hînce tiș       Galina ERHAN   



Anexa nr.1
          la decizia Consiliului raional Hînce tiș

nr. _____ din ____ aprilie 2017

Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional pe anul 2017
(în redac ie nouă)ț

Denumirea Cod Eco Suma,mii lei

I. Venituri, total 222816,4
inclusiv:
Venituri generale 8861,5
Venituri colectate 5840,1
Transferuri – total 208114,8
dintre care:
1. Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat 

şi bugetele locale de nivelul II
191131 34181,5

2. Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetele de stat
şi bugetele locale de nivelul II pentru învăţămîntul preşcolar, primar, 
secundar general, special şi complimentar (extraşcolar)

191111 142992,5

3. Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat 
şi bugetele locale de nivelul II pentru şcoli sportive

191113 1983,1

4. Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat 
şi bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea şi asistenţa socială

191112 4662,7

5. Transferuri curente primite cu destinaţie specială  între bugetul de stat 
şi bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor

191116 12134,1

6. Transferuri curente primite cu destina ie generală din fondul de ț
compensare între bugetul de stat i bugetele locale de nivelul IIș

191132 8598,0

7. Alte transferuri curente primite cu destina ie generală între bugetul de ț
stat i bugetele locale de nivelul IIș

191139 533,7

8. Transferuri din Fondul republican de sus inere a popula ieiț ț 191310 3029,2

II. Cheltuieli, total 222816,7
III. Sold bugetar
IV. Sursele de Finanţare, total 2199,3
Rambursarea împrumuturilor recreditate între bugetele locale de nivelul II 
i bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unită i administrativ-teritorialeș ț

463120 644,4

Rambursarea împrumuturilor recreditate institu iilor nefinanciareț 471320 1554,9

V.Datorii -2199,3
Rambursarea împrumutului recreditat între bugetul de stat i bugetele ș
locale de  nivelul II

561120 -2199,3

Secretarul Consiliului Raional Hincesti                              Elena MORARU TOMA



Anexa nr.2
     la decizia Consiliului raional Hînce tiș

nr. _____  din ____aprilie 2017

Sinteza veniturilor bugetului raional pentru anul 2017                                         
(în redac ie nouă)ț

Secretarul Consiliului Raional Hincesti                              Elena MORARU TOMA

Anexa nr.3
 la decizia Consiliului raional Hînce tiș

Denumirea indicatorului Codurile
Eco (K6)

Total ,
mii lei

1 2 3
Impozite pe venit
1.1 impozitul pe venitul persoanelor  fizice 111110 8610,5
Impozite i taxe pe mărfuri i serviciiț ș
2.1 taxa pentru apă 114611 35,0
2.2 taxa pentru lemnul eliberat pe picior 114613 35,0
Venituri din vînzarea mărfurilor i serviciilorș
3.1 încasări de la vînzarea averii i valutei confiscateș 142232 1,0
3.2 încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 3994,1
3.3încasări de la plata pentru loca iunea bunurilor patrimoniului publicț 142320 1846,0
3.4taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de 
schimb valutar

142245 150,0

Amnezi i sanc iuniș ț
4.1 amenzi aplicate de sec iile de supraveghere i control a traficului rutierț ș 143220 30,0
         Venituri, total 14701,6
Transferuri –total 208114,8
Inclusiv:
5.1 Transferuri curente primite cu destinaţie speciala  între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II pentru învă ământul pre colar, primar, secundar ț ș
general, special i complementar (extra colar)ș ș

191111 142992,5

5.2 Transferuri curente primite cu destinaţie speciala  între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea i asisten a socialăș ț

191112 4662,7

dintre care:
 - compensarea cheltuielilor pentru serviciile de transport 191112 1678,7
- indemnizaţii pentru copii rămaşi fără îngrijirea părintească lua i sub tutelă ț
(curatelă)

191112 1238,4

- compensarea cheltuielilor tinerilor specialişti (personalul didactic) pentru 
închirierea spa iului locativ,consumul de energie termică i electrică precum ț ș
i plata i plata indemniza iilor uniceș ț

191112 1059,2

alte servicii sociale 191112 686,4
5.3 Transferuri curente primite cu destinaţie specială  între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II pentru coli sportiveș

191113
1983,1

5.4 Transferuri curente primite cu destinaţie specială  între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor

191116
12134,1

5.5 Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II

191131
34181,5

5.6 Transferuri curente primite cu destina ie generală din fondul de ț
compensare între bugetul de stat i bugetele locale de nivelul IIș

191132 8598,0

5.7 Alte transferuri curente primite cu destina ie generală între bugetul de ț
stat i bugetele locale de nivelul IIș

191139 533,7

5.8 Transferuri din Fondul republican de sus inere a popula ieiț ț 191310 3029,2
        TOTAL GENERAL VENITURI: 222816,4



          nr. _____ din ____ aprilie 2017

Resursele  i cheltuielile  bugetului raionalș
conform clasifica iei func ionale i programe pe anul 2017 ț ț ș (în redac ie nouă)ț

Grupa 
principală
     (F1)

Denumirea
Codul
sursei,
(S3)

Codul
programului/ 
subprogramului,
P1,P2

Suma ,
mii lei

1 2 3 4 5
Cheltuieli recurente, total 222816,4
inclusiv:
Cheltuieli de personal
Cheltuieli capitale

01 Servicii de stat cu destina ie generalăț 15235,9
Resurse-total
Inclusiv.
Resurse generale 1 13726,3
Resurse colectate de autorită i/institu ii bugetareț ț 2 1509,6
Cheltuieli – total 15235,9
inclusiv:
Exercitarea guvernării 0301 8872,6
Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 0302 2004,7
Datoria internă a autorităţilor publice locale 1703 358,6
Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal 0501 2000,0
Gestionarea fondurilor de rezervă i de interven ieș ț 0802 2000,0

02 Apărare naţională
Resurse-total 479,6
Resurse generale 1 479,6
Resurse colectate de autorită i/institu ii bugetareț ț 2 -
Cheltuieli – total 479,6
Servicii de suport în domeniul apărării  na ionaleț 3104 479,6

04 Servicii în domeniul economiei
Resurse-total 14798,9
Resurse generale 1 14798,9
Resurse colectate de autorită i/institu ii bugetareț ț 2 -
Cheltuieli – total 14798,9
Politici şi management în domeniul macroeconomic i ș
de dezvoltare a economiei

5001 959,8

Politici şi management în domeniul agriculturii 5101 1046,0
Politici şi management  în domeniul dezvoltării 
regionale si constructiilor

6101 419,0

Dezvoltarea drumurilor 6402 12134,1
Politici şi management în domeniul geodeziei, 
cartografiei şi cadastrului

6901 240,0

06 Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor 
comunale

620,0

1 2 3 4 5
Resurse-total 620,0



Resurse generale 1 550,0
Resurse colectate de autorită i/institu ii bugetareț ț 2 70,0
Cheltuieli – total 70,0
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor 
comunale

7502 70,0

Aprovizionarea cu apă i canalizareș 7503 550,0
08 Cultură,  sport, tineret, culte i odihnăș

Resurse-total 15453,7
Resurse generale 1 13333,7
Resurse colectate de autorită i/institu ii bugetareț ț 2 2120,0
Cheltuieli – total
Politici şi management în domeniul culturii 8501 721,4
Dezvoltarea culturii 8502 6015,7
Protejarea i punerea în valoare a patrimoniului cultural ș
na ionalț

8503 3519,6

Sport 8602 4847,0
Tineret 8603 350,0

09 Învă ămîntț
Resurse-total 149858,0
Resurse generale 1 148217,5
Resurse colectate de autorită i/institu ii bugetareț ț 2 1640,5
Cheltuieli – total 149858,0
Politici şi management în domeniul educaţiei 8801 2500,0
Educa ie timpurieț 8802 5776,1
Învă ămînt primarț 8803 4101,0
Învă ămînt gimnazialț 8804 76204,6
Învă ămînt licealț 8806 50792,5 
Servicii generale în educaţie 8813 2725,0
Educa ie extra colară i sus inerea elevilor dota iț ș ș ț ț 8814 7496,4
Curriculum 8815 262,4

10 Protecţie socială
Resurse-total 26370,3
Resurse generale 1 22691,1
Resurse colectate de autorită i/institu ii bugetareț ț 2 3679,2
Cheltuieli – total 26370,3
Politici şi management în domeniul protecţiei sociale 9001 1370,0
Protecţie a persoanelor în etate 9004 497,0
Protecţie a familiei şi copilului 9006 7425,4
Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale 9010 11436,7
Protecţie socială în cazuri excepţionale 9012 4552,0
Asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi 9013 30,0
Protec ia socială a unor categorii de cetă eniț ț 9019 1059,2

Secretarul Consiliului Raional Hincesti                                         Elena MORARU TOMA

                                                         
Anexa nr.12



la decizia Consiliului Raional Hînceşti
nr. _____  din _____ aprilie 201    

Repartizarea mijloacelor financiare
pentru infrastructura drumurilor publice locale din contul transferurilor cu destina ieț

specială între bugetul de stat i  bugetele locale de nivelul al doileaș
(Beneficiar: Consiliul raional Hînceşti.)

Nr.
Crt.

Nr. 
drumului

Denumirea drumului Tronsonul Lungimea
km

Volumul 
aloca iilor,ț
mii lei

Tipul 
lucrărilor

1 Întreţinerea drumurilor publice 
locale 

130,0 12134,1 Între inere, ț
semne de 
circula ieț

Total 12134,1

 

Secretarul Consiliului Raional Hincesti                                           Elena MORARU TOMA

Nota informativă



la proiectul deciziei privind corelarea bugetului raional cu Legea bugetului
de stat pentru anul 2017

Proiectul  prezentat  este  elaborat  în  temeiul  art.  23 din  Legea  nr.397-XV din  16.10.2003
privind finan ele publice locale,  art.  55 alin.  (5) din Legea finan elor publice şi  responsabilită iiț ț ț
bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014. Pe data de 17 martie 2017, a fost aprobata Legea nr.33 pentru
modificarea si  completarea Legii  bugetului  de stat  pe anul  2017 nr.279 din 16 decembrie  2016
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.103-108 din 31 martie 2017, art. 149), prin care au fost
precizate sumele transferurilor de la bugetul de stat la bugetele locale pentru anul 2017 si care se
regăsesc în anexa la legea men ionată.ț

 Modificările transferurilor de la bugetul de stat la bugetul raional Hînce ti se rezuma laș
majorarea transferurilor cu destina ie speciala de la bugetul de stat către bugetul raional Hînce ti cuț ș
12134,1 mii lei pentru infrastructura drumurilor publice. 

De men ionat ca, Legea bugetului de stat a fost modificata, ca urmarea a modificărilor siț
completărilor operate la Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996 si Legea privind
finan ele  publice  locale  nr.  397-XV din  16  octombrie  2013,  prin  Legea  pentru  modificarea  siț
completarea  unor  acte  legislative,  nr.  24  din  10  martie  2017  (Monitorul  Oficial  al  Republicii
Moldova  nr.  92-102  din  31  martie  2017,  art.135),  care  se  rezumă  la  stabilirea  noii  reguli  de
planificare  si  repartizare  a  aloca iilor  din  fondul  rutier  pentru  infrastructura  drumurilor.  Astfel,ț
principala  destina ie  a  mijloacelor  Fondului  rutier  este  între inerea,  repara ia  si  reconstruc iaț ț ț ț
drumurilor publice na ionale si locale.ț

 Calculul ce tine de transferurile cu destina ie speciala către bugeteleț  locale de nivelul al
doilea pentru infrastructura drumurilor locale, a fost fundamentat în func ie de numărul de kilometriț
echivalen i  administra i  în  raionul  Hînce ti  conform Listei  drumurilor  publice locale  (de interesț ț ș
raional), anexa 2 a Hotărîrii Guvernului nr.1468 din 30.12.2016 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr. 60- 66 din 24 februarie 2017, art.133).

 Transferurile  primite  de  la  bugetul  de  stat  la  bugetul  raional  Hînce ti  vor  fiș
reflectate în buget la partea de venituri la codul economic K6 - 191116 ’’Transferuri curente primite
cu  destina ie  speciala  intre  bugetul  de  stat  si  bugetele  locale  de nivelul  II  pentru  infrastructuraț
drumurilor”.
             La  partea  de  cheltuieli  aloca iile  vor  fi  reflectate  după  cum  urmează:ț
F1F3 - 0451 - Transport rutier;
PI P2 - 64 02 - Dezvoltarea drumurilor;
P3 - 00395 - Gospodăria drumurilor.
            Cît  prive te  repartizarea  aloca iilor  conform  clasifica iei  economice  (K6),ș ț ț
acestea  vor  fi  reflectate  la  articolele  respective  pentru  care  urmează  a  fi  efectuată
cheltuiala - conform anexei nr.12 (în redac ie nouă) la prezentul proiect de decizie .ț

Totodată informăm, că conform pct.2.15 din decizia nr.05/08 din 07.12.2016 „Cu privire la
aprobarea bugetului raional Hînce ti pentru anul 2017 în a doua lectură” au fost aprobate venituriș
din  taxa  pentru  folosirea  drumului  de  către  autovehicule  înmatriculate  în  R.Moldova  la  codul
economic 114633 în sumă de 7500,0 mii lei , care urmeză să fie excluse.

Şeful Direcţiei Generale Finanţe                                                         Galina ERHAN



          REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL
HÎNCEŞTI

MD-3400, or. Hînceşti, str. M. Hîncu, 126
tel. (269) 2-20-48, fax (269) 2-23-02,

E-mail: consiliul_hn@yahoo.fr

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

РАЙОHНЫЙ СОВЕТ
ХЫНЧЕШТЬ

МД-3400, г. Хынчешть, ул. М.Хынку, 126
тел. (269) 2-20-48, факс (269) 2-23-02,

E-mail: consiliul_hn@yahoo.fr

                                                                PROIECT             
D E C I Z I E

        or. Hînceşti                                                        

 din   ____ aprilie 2017                                                                                            nr._____

       Cu privire la efectuarea unor
       modificări şi completări la unele
       decizii ale Consiliului raional Hînce ti ș

       
       În conformitate, cu prevederile art. 27 din Legea privind finanţele publice locale, nr. 397-XV din
16.10.2003, Legii privind finanţele publice şi responsabilităţii bugetar - fiscale, nr.181 din 25.07.2014
în temeiul prevederilor art. 43 i 46 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 - XVI dinș
28.12.2006 şi ţinând cont de necesitatea efectuării unor modificări în bugetul raional aprobat pentru
anul 2016, Consiliul Raional Hînceşti, DECIDE:

1. Se modifică decizia Consiliului  Raional nr. 05/08 din 07.12.2016 „Cu privire la  aprobarea
bugetului raional Hănce ti pentru anul 2017 în a doua lectură”:ș

1.1     pct.2.13, anexa nr.10
- sintagma „Protec ie socială, pozi ia – Serviciul social de îngrijire la domiciliu,efectivul de personal ,ț ț
unită i” cifra „76,5” se substituie cu cifra „74,5” i  „suma 3734,0 mii lei” se substituie cu „sumaț ș
3616,0 mii lei”;
- sintagma „Protec ie socială, pozi ia – Serviciul de asisten ă personală, efectivul de personal , unită i”ț ț ț ț
cifra „63,0” se substituie cu cifra „65,0” i  „suma 2720,3 mii lei” se substituie cu „suma 2838,3 miiș
lei”.
 2 Se modifică decizia Consiliului Raional nr. 02/02 din 24.03. 2017 „Cu privire la efectuarea
unor modificări i completări  în bugetul raional pentru anul 2017”:ș
2.1  pct.2.1  ,  anexa  nr.2,  pozi ia  7ț  primăria  s.Ciuciuleni  ,  beneficiar,  sintagma  „cheltuieli  pentru
repara ia capitală a grădini ei de copii (sistema de canalizare )ț ț ” se completează cu textul „ i bloculuiș
alimentar”;
2.2  pct.3,  anexa  nr.3,  pozi ia  nr.3ț ,  Gimnaziul  "Mihai  Viteazul",  or.Hînce ti,  lucrări  de  repara ieș ț
capitală (schimbarea geamurilor),  „suma 500,0 mii lei” se substituie cu „suma 166,2 mii lei”,  iar
diferen a sumei  de 333,8 mii lei se rederic ionează pentru finalizarea lucrărilor de repara ie a cantinei;ț ț ț
2.3 pct.3,  anexa  nr.3,  pozi ia  nr.8,  ț LT   “Universum”,  s.Sărata  Galbenă,  sintagma  „repara ia  iț ș
renovarea terenului  sportiv  al  LT (lucrări  contractate  în anul  2016) în  sumă de 300,0 mii  lei”,  se
substituie cu textul „construc ia zidului de sprijin al terenului sportiv” în aceia i sumă.ț ș
3. Direcţia Generală Finanţe (dna Galina ERHAN) va monitoriza executarea modificărilor respective
în bugetul raional pe anul 2017, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Pre edintelui raionului Hînce ti.ș ș

 Preşedintele şedinţei  
Contrasemnează :     
Secretarul Consiliului Raional Hînceşti                                                     Elena TOMA MORARU
Şeful Direcţiei Generale Finanţe Hînceşti        Galina  ERHAN
Şeful Direcţiei Învă ămînt                                                                          Valentina TONUț
                                                           





        REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL

HÎNCEŞTI
MD-3400, mun. Hînceşti, str. M. Hîncu, 126

tel. (269) 2-20-48, fax (269) 2-23-02
E-mail: consiliul@hincesti.md  

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОHНЫЙ СОВЕТ

ХЫНЧЕШТЬ
МД-3400, мун. Хынчешть, ул. М.Хынку, 126

тел. (269) 2-20-48, факс (269) 2-23-02
E-mail: consiliul@hincesti.md

                                                                    

  PROIECT                                                     
D E C I Z I E

or.Hînceşti

 din ___ aprilie  2017                                                                   nr. 03/03

Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor
de locuinţe sociale în locaţiune

          În baza propunerilor Comisiei  raionale  pentru selectarea beneficiarilor de
locuinţe  sociale  aprobate  în  cadrul  şedinţei din  30.03.2017,  în  conformitate  cu
prevederile  pct.  14  din  Regulamentul   privind  modul  şi  condiţiile  de  selectare  şi
distribuire  a  locuinţelor  pentru  păturile  social/economic  vulnerabile, aprobat  prin
Decizia Consiliului raional Hînceşti nr.06/05 din 18.12.2014, modificat prin Decizia
Consiliului  raional  Hînceşti  nr.02/28  din  25.03.2015  cu  privire  la  modificarea  şi
completarea unor decizii ale Consiliului raional Hînceşti,  în temeiul art. 43 alin. (2) şi
art.46 din  Legea  Republicii  Moldova  nr.  436  din  28  decembrie  2006  privind
administraţia publică locală, Consiliul raional Hînceşti D E C I D E:

1. Se  aprobă,  la  propunerea  Comisiei  raionale  pentru  accesarea  unei  locuinţe
sociale în teritoriul raionului Hînceşti, lista beneficiarilor conform anexei;

2. Se desemnează Preşedintele raionului Hînceşti, dl Ghenadie BUZA, cu drept de
încheiere a contractelor de locaţiune  pe o perioadă de 5 ani cu beneficiarii de
locuinţe sociale.

    Preşedintele şedinţei _______________
                

    Contrasemnează

                     Secretarul
      Consiliului Raional Hînceşti                                          Elena MORARU TOMA



Anexa
La Decizia Consiliului raional Hînceşti

                                                                                                                     nr. 03/03 din _aprilie 2017
                                      

Lista 
beneficiarilor de locuinţe sociale

Nr Numele,
prenumele

beneficiarului

Categoria de
eligibilitate 

Profesia/locul de
muncă

Starea
civilă

Persoane la
întreţinere

Locuinţa socială
propusă

1 Sîrbu Ina Categoria I de 
eligibilitate

Secretar al 
Consiliului local 
Pervomaiscoe

Divorţată 1 copil minor Locuinţa socială cu 2 
camere în 
s.Pervomaiscoe

2 Caraulinîi 
Olesea

Categoria VI 
de eligibilitate

Antreprenor din 
com.Crasnoarmeiscoe

Necăsătorită 1 copil minor Locuinţă socială cu 2 
camere în 
com.Crasnoarmeiscoe

              Secretarul 
      Consiliului Raional Hînceşti                                        Elena MORARU TOMA
 



Notă informativă
La proiectul de decizie referitor la aprobarea unei noi liste a

beneficiarilor de locuinţe sociale

Stimaţi consilieri, 

   În conformitate cu prevederile pct. 14 din Regulamentul    privind modul şi
condiţiile de selectare şi distribuire a locuinţelor pentru păturile social/economic
vulnerabile, aprobat  prin  Decizia  Consiliului  raional  Hînceşti  nr.06/05  din
18.12.2014,  modificat  prin  decizia  Consiliului  raional  Hînceşti  nr.02/28  din
25.03.2015 cu privire la modificarea şi completarea unor decizii ale Consiliului
raional  Hînceşti,  la  30.03.2017  s-a  întrunit  comisia  raională   de  selectare  a
beneficiarilor de locuinţe sociale.
    Au fost prezentate 2 cereri ale persoanelor care solicită locuinţă socială. În
urma discuţiilor avute şi  propunerilor parvenite,  comisia a hotărît  să propună
Consiliului Raional Hînceşti spre aprobare 2 beneficiari de locuinţă socială, I-
din  categoria  I  de  eligibilitate  –  dna  Ina  Sîrbu,  secretarul  Consiliului  Local
Pervomaiscoe, şi II-din categoria VI de eligibilitate (familie tânără fără locuintă)
dna Caraulinîi Olesea, antreprenor din com.Crasnoarmeiscoe. 
    Cererile în cauză întrunesc toate condiţiile impuse de Regulamentul   privind
modul  şi  condiţiile  de  selectare  şi  distribuire  a  locuinţelor  pentru  păturile
social/economic vulnerabile şi Legea cu privire la locuinţe nr.75 din 30.04.2015,
intrată în vigoare la 29.11.2015.
     Contractele de locaţiune a locuinţelor sociale urmează a fi încheiate pe o
perioadă de 5 ani de zile.

Şef,  Secţia Administraţie                                                 Adrian VATAMANU
Publică, Probleme de Secretariat şi 
Protocol



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL

HÎNCEŞTI

MD-3400, mun. Hînceşti, str. M.Hîncu, 126
tel. (269) 2-20-48, fax (269) 2-23-02,

E-mail: consiliul@hincesti.md    

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОHНЫЙ СОВЕТ

ХЫНЧЕШТЬ

МД-3400, мун. Хынчешть, ул. М.Хынку,
126

тел. (269) 2-20-48, факс (269) 2-23-02,
E-mail: consiliul@hincesti.md

PROIECT
D E C I Z I E

                                                       or. Hînceşti

    din  __ aprilie  2017                                                             nr. 03/0

Cu privire la desemnarea unui consilier
care va semna deciziile Consiliului în cazul în care 
Preşedintele şedinţei va fi în imposibilitate de a le semna

        În temeiul art. art.20, 46 alin (1)  al Legii privind administraţia publică locală
nr.436-XVI din 29.12.2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 21-35 din
09 martie 2007), Consiliul Raional DECIDE:

Punct unic: Se desemnează consilierul raional Dl/Dna _______________ pentru
a  semna  deciziile  Consiliului  în  cazul  în  care  Preşedintele  şedinţei  va  fi  în
imposibilitate de a le semna . 

   Preşedintele şedinţei:                                       ________________
            
   Contrasemnează:

             Secretarul
 Consiliului Raional Hînceşti                                         Elena MORARU TOMA
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