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  D E C I Z I E 

                                                                          mun.Hînceşti 

 

 din  ______   iunie 2021                                                    nr. 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 24.05.2021, în conformitate cu 

prevederile pct. 14 din Regulamentul  privind modul şi condițiile de selectare şi 

distribuire a locuințelor 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, Proces-verbal nr. 01 din 24.05.2021, 

lista beneficiarilor conform anexei; 

2. Se desemnează preşedintele raionului Hînceşti, dl LEVINSCHI Iurie, 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                                 Sergiu PASCAL       

Inițiat :___________________ Levinschi Iurie, Președintele raionului, 

Elaborat__________________Natalia Galanciuc, specialist principal, Secția APPSP 

Avizat: __________________  Sergiu Pascal, specialist principal (jurist) 

 



Anexa 

La Decizia Consiliului raional Hînceşti 
 nr. 03   /  din     iunie  2021 

 

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  Categoria I de 

eligibilitate 

    Învățătoare la 

clasele primare, LT 

”Universum”, s. 

Sărata Galbenă 

 

căsătorită  - 

  

 locuinţă socială  

în s. Sărata 

Galbenă     

2  Categoria I de 

eligibilitate 

 Asistent medical,  
s. Logănești  

 

căsătorită,    3 copii Locuinţă socială  

în s. Logănești  

3  Categoria I de 

eligibilitate 

Inspectoratul de 

Poliție Hîncești, 

sectorul de poliție 

nr. 5, s. Cărpineni 

căsătorit  - Locuinţă socială 

în s. Cărpineni 

4  Categoria IV de 

eligibilitate 

șomer, persoană 

social/economic 

vulnerabilă 

celibatar - Locuinţă socială, 

s. Logănești 

5  Categoria I de 

eligibilitate 

 Inspectoratul de 

Poliție Hîncești, 

sectorul de poliție 

nr. 5, s. Cărpineni 

celibatar - Locuinţă socială  

în s. Mingir 

6  Categoria I de 

eligibilitate 

  Inspectoratul de 

Poliție Hîncești, 

sectorul de poliție 

nr. 6, s. Leușeni 

căsătorit - Locuinţă socială  

în s. Leușeni 

 

 

 

Secretarul Consiliului Raional Hînceşti                                            Sergiu PASCAL   

 



 

 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Deciziei 
Cu privire la aprobarea Listei beneficiarilor de locuinţe sociale în locaţiune 

  
1. Cauzele care au condiționat elaborarea proiectului, inițiatorii şi autorii proiectului 

Inițiatorul proiectului de decizie este Preşedintele raionului  Hîncești.    Acest proiect de decizie a 

fost elaborat în baza Procesului-verbal nr. 01 din 24.05.2021 al Comisiei raionale de selectare și 

distribuire a locuințelor pentru păturile social/economic vulnerabile. 

2. Modul de reglementare a problemelor abordate în proiect de cadru normativ în 

vigoare 

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, ]n temeiul art.43 alin (2) și art. 46 din Legea Republicii Moldova nr. 

436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală.  

3. Scopul şi obiectivele proiectului  

Proiectul de Decizie urmărește scopul de a crea posibilități pentru persoanele social-economic 

vulnerabile (cu venituri mici, care necesită protecție din partea statului), de a închiria o locuință. 

Accesul la o locuință reprezintă un pas crucial în combaterea sărăciei, asigura o viață decentă 

persoanelor defaforizate și familiilor acestora.    

4. Estimarea riscurilor legate de implementarea acestui proiect 

    Riscuri estimate nu  sunt.    

5. Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, actele 

normative  care trebuie elaborate sau modificate după adoptarea proiectului 

Proiectul de decizie nr. __ din ___, 2021  Cu privire la aprobarea Listei beneficiarilor de 
locuințe sociale în locațiune nu contravine şi nu necesită modificări ale actelor normative 
în vigoare. 

                   

  



  


