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PROIECT
DECIZIE
mun. Hînceşti
din ___ iunie 2017

nr.04 /__

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 13.06.2017, 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

Inițiat: ________________________Ghenadie Buza, preşedintele raionului
Elaborat: _______________________Adrian Vatamanu, Șef SAPPSP

Avizat: _____________ Sergiu Pascal, specialist principal (jurist) Aparatul Preşedintelui

Anexa
La Decizia Consiliului raional Hînceşti
nr.04 /_____din ______ iunie 2017

Lista
beneficiarilor de locuinţe sociale

N
r

Numele,
prenumele
beneficiarul
ui

Categoria de
eligibilitate

Profesia/locul de
muncă

Starea civilă

Persoane
la
întreţiner
e

Locuinţa socială
propusă

1

Vrînceanu
Diana

Categoria I de
eligibilitate

Contabil-şef, primăria
Pervomaiscoe

Necăsătorită

1 copil
minor

Locuinţa socială cu 2
camere în
s.Pervomaiscoe

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 13.06.2017 s-a întrunit
comisia raională de selectare a beneficiarilor de locuinţe sociale.
În urma discuţiilor avute şi propunerilor parvenite, comisia a hotărît să propună
Consiliului Raional Hînceşti spre aprobare 1 beneficiar de locuinţă socială, fiind din
categoria I de eligibilitate – dna Diana Vrînceanu, contabil-şef în primăria Pervomaiscoe.
Cererea în cauză întruneşte 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.
Contractul de locaţiune a locuinţei sociale urmează a fi încheiat pe o perioadă de 5 ani
de zile.
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Adrian VATAMANU

