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proiect de decizie

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL SOROCA

DECIZIE

Cu privire la rezolujionarea contractele de localiune

1.Se rezolu{ioneazй contractele de loca{iune cu beneficiarii locuin|elor sociale din mun. Soroca,
str.ýtefan cel Mare, l32 ýi str.ýtеГап се1 Маrе, 132l1, сопfоrm anexei.

2. Se imputemiceqte Dl Rusnac Veaceslav, Pregedinte al Raionului Sоrоса si semneze
Acordurile de Tezoluiionare la contractele de locatiune, sй instituie comisia de transmitere qi sё
Semneze actele аfеrепtе procedurii.

Consiliul Raional Sоrоса intrunit in gedinlй оrdiпаrй ре data de .02.2022;
Ачёпd in чеdеrе:
- Expunerea de motive din nota informativй 1а proiectul deciziei, prezentata de Seclia
Есопоmiе пr, 07 din 25.01.2022;
- Raportul de expertizй juridicй а Serviciului de Asistenji Juridici пr. din 2022;
- Avizul Comisiei de specialitate pentru buget, finanle ýi administrarea patrimoniului;
In temeiul:
- art. 43 alin. (2) al Legii пr. 4Зб12006 privind administralia publicё local5, cu modificirile
ulterioare,
- Legii пr. 10012017 cu privire la actele normative,
- Hotйririi Guvemului пr. 901/2015 pentru арrоЬатеа Regulamentului cu privire la modul de
transmitere а bunrrrilor proprietate publicё
- Regulamentului cu ргiчirе la modul gi conditiile de dеsйgчrаrе а Proiectului de construcJie а
locuinlelor pentru pёturile social/economic чцlпеrаЬilе II, арrоЬаt prin Ordinul Ministerului
Dezvoltdrii Regionale qi Construcliilor пт.75 din 14.05.2014 сu modificйrile ulterioare;
- Decizia пr.1|ll2 din 13.12.20lб "Cu рriчirе la арrоЬаrеа Regulamentului privind modul qi

condiliile de sеlесйrе qi distribuire а locuin{elor pentru paturile social/economic vulnerabile",
- Procesul - verbal nr.23 din 28.01.2022 al gedin[ei comisie pentru selectarea beneficiarilor de
locuinJe social /economic lr,rlnerabili

DECIDE:



3. Рrеzепtа decizie se aduce la cunoqtinli publicё prin publicarea in Registrul de SИt al actelor
locale gi, totodata se comunici рriп transmiterea copiilor :

-Pregedintelui Raionului Soroca;
-Sectiei Economie;
-Serviciului Asisten}a JuridicЁ;
-Serviciului Fiпап аr.

Angela Leahu, ýefal Secliei Economie

Veaceslav Rusnac, Pregedinte al raionului Sоrоса

Iurie Тйпаsе, Vicepregedinte al raionului Sоrоса

Alla Bordianu, vicepгeqedinte al raionului Sоrоса

Svetlana Pйunescu, vicepregedinte al raionului Sоrоса

coordonat

Avizat stela zabrian, secretar а[ consiliului Raional soroca

Elaborat : -6
шi



Апеха
la Decizia consiliului Raional sоrоса

nr. din 2022

Lista beneficiarilor
care nu intrunesc condiliile pct.4 din Regulamentul cu рriчirе la modul qi condiliile de

selectare gi distTibuire а locuinlelor pentru pёturile social/economic vulnerabile.

вепеfiсiаr Numirul qi data
contractului

Adresa locuin{ei sociale distribuite
(numirul apartamentulцi)

1 1 3 4

1 Nr.3 din 01,03.2020 str. ýtefan cel Маrе,132, ар. 
2 Nr.9 din 01.03.2020 str. ýtefarr cel Маrе,lЗ2, ар. 
3 Nr.10 din 01.0з.2020 str. ýtefan cel Маrе,1 32, ар. 

4 str. Stefan cel Маrе,l32, ар. 
5 Nr.13 din 01.03.2020 str. ýtefan cel Маге,l32, ар. 
6 Nr.15 din 01.03.2020 str. ýtefan cel Mare,l 32, ар. 
7 Nr. l б din 0l .0з,2020 str, ýtеfап cel Маrе,1 32, ар. 
8

9 Nr.23 din 01.0з.2020 str. ýtefan cel Маrе,132, ар, 

10 Nt.24 din 01.0з.2020 str, ýtefan cel Маrе,l З2, ар. 
11 Nr.26 din 01.0з,2020 str. ýtefan cel Mare,132, ар. 
12 Nr.27 din 01.03.2020 str. ýtefan cel Mare,l32, ар. 

lз Nr,31 din 01.03.2020 str. ýtefan cel Mare,l32, ар. 
14 Nr.3 din 0l .03.2020 str. ýtefan cel Маrе,132l1, a
15 Nr.5 din 01.03.2020 str. ýtefan cel Маrе,lЗ2/1, ар. 

16 Nr.6 din 01.03.2020 str. ýtefan cel Маrе,lЗ2/1, ар. 

17 Nr.8 din 01.03.2020 Str. ýtefan сеl Маrе,132/1, ар. 

18 Nr.1 1 din 01.03.2020 str. ýtеfап cel Маrе,l32l1, а
19 Nr.l3 din 01.03.2020 str, ýtefan cel Маrе,lЗ2/1, ар. 

2а str. ýtefan cel Mare,132/1, ар, 

2t Nr.22 din 01.0з,2020 str. ýtefan сеl Mare,132/1, ар, 

Nr.
d/o

Nr.1 1 din 01.0з.2020

Nr.22 din 01.0З.2020 
] 

str. ýtеfап cel Маrе.l32, ар. 

I Nr. l 5 din 0l .0з.2020



Nои iпfоrmаtiчй
la ргоiесtчl deciziei Consiliului Taional

,,Cu рriчiге la rezolulionarea contractele de localiune"

Nr. 07 din 25 tалшi'е 2022

1.Autorul
Ргоiесtul de decizie ,,Cu privire la rezolulionarea contractele de localiune " este elaborat de
Sec}ia Economie din cadrul Aparatul Pregedintelui Raionului Sоrоса.
2.Condi{iile се au impus еlаЬоrаrеа proiectului de act погmаtiч 9i finaliti{ile чrmйritе.
In uгmа auditului asupra conformitd{ii implementdrii Proiectului de construc{ie а locuinlelor
pentru paturile socialmente vulnerabile.
Auditorii Curlii de Conturi au oferit recomandfi pentru rеmеdiеrеа punctelor vulnerabile.
Consiliul Raional Sоrоса а aprobat planul de acliuni privind remedierea deficien}elor constaиt,
intru executarea actiunilor din plan, Comisia pentru selectarea beneficiarilor а examinat 9i
evaluat dosarele beneficiarilor ýi а constatat сё 20 de beneficiar diп 72 de beneficiari qi-au
pierdut statutul de beneficiar ai locuinlelor sociale qi nu intrunesc condijiile pct.4 din
Regulamentul cu privire la modul gi condiliile de selectare gi distribuire а locuintelor репtru
pЁturile social/economic vulnerabile aprobat de Consiliul Raional Soroca рriп Deciziam.1ll12
din l3.12.2016. Iar cu  se рrорuпе rezilulioneMй contractul
nr.22 din 01.03.2020 conform pct.6,2 din contract (neachitarea chirii bunului 17530 lei)
3.Scopul Proiectului
Remedierea deficien}elor constatate de Сurtеа de Conturi in Rapoпul auditului conformita1ii
asupra implementйrii Proiectului de construclie а locuinlelor pentru piturile socialmente
vulnerabile рriп rezolu!ionaea contractele de loca{iune cu beneficiarii locuinlelor sociale, саге 9i-
au pierdut statutul de Ьепеfiсiаr ai locuinlelor sociale.
4.Principalele prevederi ale proiectului
Rezolu}ionaea а 21 de contractele de localiune cu beneficiarii locuintelor sociale mun. SoToca,
str.ýtefan cel Маrе, l32 9i str.ýtefan cel Маrе, 132l1, care пч iпtrчпеsс condi{iile pct.4 din
Regulamentul cu privire la modul qi condiliile de selectare 9i distribuire а locuin}elor pentru
pdturile social/economic vulnerabile
S.Avizarea qi consultarea publici а proiectului
Proiectul deciziei а fost plasat репtru dezbateri publice ре site-ul Consiliului Raional Soroca la
transparenJa decizionalё.

Angela Leahu
ýef al Secliei Economie
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