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DECIZIA Nr.8/g
din 10 septembrie 2021

proiect

Cu privire laprivatizarea fondului de locuinfe

in temeiul art. 43 alin.(2) din Legea nr.43612006 privind administrafia publicd locald, art. 12, 60,
118-126 Cod administrativ, art.59 (3) din Legea cu privire la locuinfe *. istzOts, Legea privatizdrii
fondului de locuinle nr. 132411993, pct.7 din Regulamentul comiri.i a" pivatizare a fondului de
locuinle anexd la Legii nr.132411993, pct.3 din Hotirirea Guvernului nr. 65112006 cu privire la
modalitatea de transmitere a atribu(iilor de privatizare a fondului de locuinle, Hot6ririlenr.l-6 din
10.09.2021 a Comisiei raionale de privatizare a fondului de locuint", ;i in scopul incheierii
contractelot de vdnzare-cumplrare a apartamentelor supuse privatizdrii, Consiliul raional Orhei

DECIDE:

1. Se aprobl lista persoanelor, care privatizeazd,locuinfa de stat cu transmitere in proprietate
privatd conform anexei;

2. Se imputerniceqte preqedintele comisiei dl Mihail Bitrincea sd semneze contractele de v6nzare-
cumpdrare , transmitere-primire a locuinfelor in proprietate privatr.

3. PtezentaDecizie se include in Registrul de Stat al aCtelor lotale, cu drept de atacin Judec6toria
Orhei in termen de 30 zile de la comunicare persoanelor vizati in condi{iile Codului
administrativ.

4. Vicepreqedintele raionului dna T.Platon, comisia consultativi de specialitate economie, buget
9i finan(e (pregedinte dna Nelli Parutenco), vor asigura controlul executdrii prezentei decizii.

Coordonat:

Yizat:

Elaborat

ului Raional

- pregedintele raionului
.Perfu - vicepregedintele raionului

T.Platon - vicepreqedintele raionului

Consiliului Raional

- qef Serviciul Juridic

Serghei Caraman



NOTA INFORMATIVA
la proiectul de decizie ,,Cu privire la privatizare a fondului de locuinle,,

l' Denumirea autorurui qi dupi caz, a participanf or ra eraborarea proiectului
$ef serviciu juridic M.Bdtrincea

2 condifiile ce au.impus^eraborarea proiectului de decizie qi finalitr(ile urmirite
In temeiul art. 12,60,119-126 cod administrativ; ui. lz ulrn.1z1dinLegeaw.436r2o06

privind administralia publicr.locah, art 59 (3) din Legea cu privire ra rocuinle nt.75/2015,Legea
privatizdrii fondului de locuinle nr. 132411993, pct.idin Hotirirea Guvemului nr. 651/2006 atprivire la modalitatea de transmitere a atribuliiloi de p nvatizare a fondului a" i".ri"f", p"t. z ai"
fegu]amentul comisiei de privatizare a fondului de locuinle
3. Principalele prevederi ale proiectului gi evidenfierea elementelor noi

Proiectul deciziei prevede aprobarea hot[rArea comisiei de privatizare a fondului de
locuinle nr.1 din 09 septembrie 2021 privind transmiterea in proprietate privatd locuinla de stat inlimitele normei prevdzute de Legea nr.132411993 cu privire la privatizarea fonautu aeiocuinle ae
cdtre cetdlenii raionului Orhei.
4. Fundamentarea economico financiarii

cheltuieli pentru implementarea proiectului de decizie ,, cu privire la privatizarea
fondului de locuinte" nu se prevdd.
5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare.

Proiectul deciziei se incorporeazd in sistemul aclelor normative qi nu presupune
abrogarea./modificarea altor Decizii
6. Avharea qi consultarea publictr a proiectului de decizie

^ .rnbazacelor expuse, proiectur deciziei ,,cu privire ra privatizarea fondului de locuinle,,
a fost avizat de preqedintele raionului, vicepregedinte al raionului (responsabil de domeniut social
), Secretarul Consiliului Raional, Serviciul juridic.
In scopul respectdrii prevederilor Legii w.239 din 13 noiembrie 2013 privind transparenla
pro-cesului decizional proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md
la directoriul rransparenf[ decizionali, secliunea bonsiltari publi." ul. proi""tutui. 

'

7. Consultarea expertizei juridice
Proiectul deciziei a fost expus expertizei juridice de cltre Serviciul juridic. Structura gi

conrinutul actului corespunde normelor de tehnic6 iegislativ[.
Reiegind din cele expuse, proiectul de dicizie se prop.ne spre avizare comisiilor

consultative de specialitate gi aprobare in cadrul gedinJei consiliului raional.

$ef serviciul juridic Mihail Bltrincea



Anexd
la decizia Consiliului raional Orhei

nr.8/ din 14 septembrie.202l

Lista persoanelor
Care pivatizeazd locuinla de stat $i li se hansmite in proprietate privatd

,lrlp

d/o
Numele, prenumele,

adresa
Numdrul de

locatari
Numdrul de

oddi
Suprafala
totalA m.p

Suprafala
locative m.p

Prelul

4partament, leiI 2 3 4 5 6 7
I Goncear Oxana

2 DonicaAngela

3 Cordolean Serghei

I Cerepida Diana

Timofti Ala

6 Pantea Olga

Secretarul consiliului Serghei Caraman

5




