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DECIZIA Nr.3/7
din 07 aprthe2022
Cu privire laprivatrzarea fondului locativ

in temeiul art. 12,60, 118-126 Cod administrativ; art.43 alin.(2) din Legea

nr.43612006 privind

administralia publicd 1oca15, art.59 (3) din Legea cu privire la locuinle nr. 75/2015, Legea privatizdrii
fondului de locuinle nr- 132411993,pct.3 din Hotdrirea Guvernului nr. 651/2006 cu privire la modalitatea
de transmitere a atribuliilor de prlatizare a fondului de locuinte, pct. 7 din Regulamentul comisiei de
prlatrzarc a fondului de locuinle qi in scopul incheierii contractelor de vdnzare-cumpdrare a
apartamentelor supuse pr iv atizdrl| C onsi liul raional Orhei

DECIDE:

l.
2.
3.
4.

comisiei deprivatrzare a fondului de locuinlenr.2 din 04 aprilie 2022privind
transmiterea in proprietate privatd locuinla de stat in limitele normei prevdzute de Legea
nr.1324/1993 cu privire la prlatizarea fondului de locuinle de c5tre cetSlenii raionului Orhei
conform anexei;
Se imputerniceqte preEedintele comisiei dl Mihail Bdtrincea sd semneze contractele de vdnzarecumpdrare , transmitere-primire a locuinlelor in proprietate privatd.
Prezenta Decizie se include in Registrul de Stat al actelor locale, cu drept de atac in Judecdtoria
Orhei in termen de 30 zile de la comunicare persoanelor vizate in condiliile Codului
administrativ.
Vicepreqedintele raionului dl V.Per!u, comisia consultativ6 de specialitate economie, buget gi
finanle (preqedinte dna Nelli Parutenco), vor asigura controlul executdrii prezentei decizii.
Se aprobd hotdrdrea

Preqedintele qedinlei
Secretarul Consiliului Raional

Coordonat:

1

t
Yizat:

- pregedintele raionului
- vicepregedintele raionului

D.furcanu
T.Platon

S.Caraman-secretarul Consiliului Raional

M.Bdtrincea

-

$eI, Serviciul Juridic

Serghei Caraman

NOTA INFORMATIVA
la proiectul de decizie ,,Cu privire laprivatizare a fondului de locuinfe"

L Denumirea autorului qi dupl caz, a participan{ilor la elaborarea proiectului
$ef serviciu juridic M.Bdtrincea
2. Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului de decizie gi finalitl{ile urmirite
In temeiul art. 12,60, 11 8-126 Cod administrativ; art. 43 alin.(2) din Legea m.43612006
privind administrafia publicd local6, art.59 (3) din Legea cu privire la locuinle nr.7512015, Legea
privatizdrii fondului de locuinle nr. 132411993, pct.3 din Hotdrirea Guvernului nr. 65112006 cu
privire la modalitatea de transmitere a atribuliilor de privatizare a fondului de locuinfe, pct. 7 din
Regulamentul comisiei de privatizare a fondului de locuinfe
3. Principalele prevederi ale proiectului ;i evidentierea elementelor noi
Proiectul deciziei prevede aprobarea hotdririi comisiei de privatizare a fondului de
locuinle nr.2 din 04 aprilie 2021 privind transmiterea in proprietate privatd locuinla de stat in
limitele normei prevdzute de Legea nr.l324l1993 cu privire laprivatizarea fondului de locuinle de
citre cet6tenii raionului Orhei.
4. Fundamentarea economico financiarl
Cheltuieli pentru implementarea proiectului de decizie " Cu privire la privatizarea
fondului de locuinfe" nu se prevdd.
5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare.
Proiectul deciziei se incorporeazd, in sistemul actelor normative qi nu presupune
abrogarea/modificarea altor Decizii
6. Avizarea qi consultarea publici a proiectului de decizie
Inbaza celor expuse, proiectul deciziei ,,Cu privire laprivatizarea fondului de locuinfe"
a fost avizat de preqedintele raionului, vicepreqedinte al raionului (responsabil de domeniul social
), Secretarul Consiliului Raional, Serviciul juridic.
In scopul respectdrii prevederilor Legii ru.239 din 13 noiembrie 2013 privind transparenla
procesului decizional proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md
la directoriul Transparen[d. decizionald, secfiunea Consult[ri publice ale proiectului.
7. Consultarea expertizei juridice
Proiectul deciziei a fost expus expertizei juridice de cdtre Serviciul juridic. Structura ;i
conlinutul actului corespunde normelor de tehnicd legislativd.
Reieqind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor
consultative de specialitate qi aprobare in cadrul gedintei Consiliului raional.

$ef serviciul juridic

Mihail Bdtrincea

Anexd
la decizia Consiliului raional Orhei
nr.3l7 din 07 aprilie .2022

Lista persoanelor
Care privatizeazd locuinla de stat qi li se transmite in proprietate privatd
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