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proiect

Cu privire la constituirea comisiei raionale
pentru privatizarea fondului de locuinte

in temeiul art.lgtart. 118-126,146 (1) lit.e) cod administrativ m.tt6/2018; art.43 aln.(2) din Legea nr.436/2006privind 
-administralia public[ localS, art.4 din Legea privatizlrii fondului de locuin]e w.tzictids1 tn siopul finalizdriiprocesului de privatizare a fondului de locuinle ln raionul Orhei, Consiliul Raional Orhei

DECIDE:

l. Se instituie comisia raionald de privatizare a fondului de locuinfe in urmltoarea componen{d:
Pregedintele comisieio B[trincea Mihail, qef serviciu Juridic Aparatul preqedintelui raionului;

Secretarul comisiei
r Garqtea Iurie, gef adjunct Intreprinderea Municipal[ Servicii Comunal Locative-Orhei - ;

Membrii comisiei
Neamlev Anatolie, consilier raional.
Cogilniceanu Ludmila, consilier raional;
Bolboceanu Ion, medic qef Centru de Sdnltate publicE Orhei
Mor[rescu Iulian, $ef Direc]ia Dezvoltare Teritorial[;
Singereaxu Iulian, $ef adjunct Direc{ia Situatii Exceplionale Orhei;
Colesnic Mariana, specialist principal, Direclia Generalf, Finante;
Until[ Sergiu, registrator serviciul Cadastral Teritorial Orhei, Agen]ia Servicii publice;
Apreutesei Marcel, specialist superior, Directia Economie gi politici Investifionale;
Reprezentanfi ai primdriei vizateincererea de privatizare (in cazul privatiz6rii fondului
Reprezentant a administraliei instituliei (in cazul privatizirii fondului departamental de

public de locuin{e);

locuinle);
Reprezentant a comitetului sindical al instituliei (ln cazul privatizdriifondului departamental de locuinle) ;2. Se responsab ilizeazd secretarul comisiei raionale pentru p rivatizarcafondului de locuinle de inregisharea Ei evidenp

cererilor deprivatizare, insolite de actele necesare;

3. Se revocf, decizia consiliului raional Orhei nr. 2115 dn28 aprilie 2017 cttprivire la constituirea comisiei raionale
pentru privatizarea fondului de locuin{e;

4. Prezenta Decizie se include in Registrul de stat a actelor locale cu drept de atac in judec6toria Orhei ln termen de
30 zile in conditiile codului administrativ.

dna N.
raionului dl v. Perfu, comisia consultativd de specialitate economie, buget gi finanfe (pregedinte
vor asigura controlul executilrii prezentei decizii.

gedintei

Raional Serghei Caraman

Coordonat: furcanu-pregedintele raionului
V. Pe(u - vicepregedintele raionului

S. Caraman - secretarul Consiliului Raional
M. Bitrincea - qef, Serviciul juridic
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,, Cu privire la constituirea comisiei raionale
pentru privatizarea fondului de locuinle"

4. Fundamentarea economico-financiarl
Prin adoptarea prezentei Decizii nu se vor solicita resurse flnanciare sr,rplimentare pcntru cxecutarca

tei decizii
5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
art.10, art. 118-126,146 (1) lit.e) Cod administrativ nr.l1612018; ar1.43 alin.(2) din I-egca
nr.43612006 privind administra{ia publica local6, art.4 din Legea privatizarii fbndului de locuinte
nr.132411993

6. Avizarea qi consultarea publici a proiectului
ectul deciziei blicat na WEB al Consiliului raional Orhei data de 15.07 .2021

$ef serviciul .luridic
Mihail Bitrincea

l. Denumirea autorului qi, dupl caz, a participan(ilor la elaborarea proiectului
$ef serviciul Juridic - Mihail Bdtrincea

?. Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului de act administrativ Ei finalitn{ile urmirite
Incetarea relaliilor de muncd a unor membri ai comisiei raionale pentru privatizarca londului de locuinte
instituite prin decizianr.2l15 din 28 aprilie 2017 precum dl Ion Platon. Silvia Bejan. Valeriu DodLr si

incetarea mandatului unor membri ai comisiei cu statut de consilieri raionali ca dna L.idia Popa ;i dl
Simion Cazacu,ascdzul numirul necesar pentru aavea cvorumul de convocare ;i adoptarc a deciziilor.
ce a condus la necesitatea adoptarii unui nou act administrativ cu aprobarea noii componente a comisiei.
pentru afinaliza procesul de privatizare a londului de locuin[e in raionul Orhei pentru cetatenii carc nu
au reuqit s-o faci pAnd acum din dif-erite motive.
3.Principalele prevederi ale proiectului qi evidenfierea elementelor noi
Prin constituirea comisiei raionale de privatizare a fondului de locuinle in noua conrponenta sc r,a
permite de a finaliza procesul de privatizare de cdtre cetd{eni. care era suspendat din cauza lipsei
cvorumului comisiei.

7. Constatlrile uridice avizat de serviciul uridic secretarul CRO
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