
                                                                                                          

                                

                                       REPUBLICA MOLDOVA 

                           CONSILIUL RAIONAL NISPORENI 
 

         

DECIZIE  nr. 9/11 

 
din 24 decembrie 2019                or. Nisporeni 

 

”Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.  

6/15 din 16.09.2016 „Cu privire la instituirea comisiei  

de examinare a cererilor de repartizare a locuințelor 

 sociale si aprobarea regulamentului” și completarea  

Regulamentului aprobat prin această decizie.” 

 

 În conformitate cu art. 43 al. (1) lit. (h), 46 al. (1) ale Legii nr. 436-XV din 28.12.2006 privind administraţia publică 

locală, Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor a R. Moldova nr. 75 din 14.05.2014, privind aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul și condițiile de desfășurare a proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile 

social/economic vulnerabile II, Consiliul raional,  

 

Decide: 

 

1. Se modifică componența comisiei de examinare a cererilor și repartizare a locuințelor, care după modificare va avea 

următoarea componență:  

Președintele comisiei: 

Vasile Mărcuță - președintele raionului; 

Vicepreședintele comisiei:  

Ion Bocan – Primarul s. Iurceni  

Membrii comisiei: 

Victor Tulbure – vicepreședintele raionului 

Xenia Axenti - șef Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei; 

Sergiu Jimiga  - Președintele AO “Ecologia, omul și Legea” 

Vacari Olga -  Presedintele AO “P.P. Povestea” 

Vasile Luța - consilier raional 

Ion Terguță - consilier raional 

Vladimir Buga - consilier raional 

Viorel Andronachi– consilier rational 

Pavel Artamonov – consilier raional  

Lidia Crăciun– director al IMSP Spitalul raional 

Nina Sterpu - șef Direcția Învățămînt, Tineret și Sport 

Sergiu Zmeu – secretar interimar al Consiliului raional Nisporeni 

Igor Beschieru – președintele Asociației Teritoriale a Orbilor 

2. În cazul demisiei unui membru al comisiei din funcția deținută, membru devine persoană numită sau aleasă în funcția 

respectivă. 

3. Se completează Regulamentul  cu privire la repartizarea locuintelor sociale cu un nou punct – punctul 21, care va avea 

următorul cuprins:„Comisia de examinare a cererilor și repartizare a locuințelor, va soluționa direct sau prin 

intermediul instituțiilor abilitate toate chestiunile ce vor apărea între locator și locatari pe parcursul exploatării 

ulterioare a locuințelor, dacă clauzele contractuale nu prevăd expres o soluționare pe subiectul abordat”. 

4. Controlul executării prezentei decizii se atribuie președintelui raionului. 

 

 

Președintele ședinței  

Consiliului raional        Simion Stici  

              

 

Secretar interimar al  

Consiliului raional              Sergiu Zmeu                                                      

    

 

 

 



Proiectul deciziei date a fost elaborat la propunerea Președintelui raionului Vasile 

Mărcuță și întocmit de secretarul interimar al Consiliului raional, Sergiu Zmeu, 

persoana ce înaintează problema vizată. 

                                                                     _________________ 

 

 

Aviz 

asupra proiectului de decizie ,, Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 6/15 

din 16.09.2016 „Cu privire la instituirea comisiei de examinare a cererilor de repartizare a 

locuințelor sociale si aprobarea regulamentului” și completarea Regulamentului aprobat prin 

această decizie” 

 

Serviciul juridic a examinat proiectul de decizie propus spre examinare în ședința 

Consiliului raional pentru data de 24 decembrie curent. 

 Proiectul dat are caracter public, obligatoriu, general și impersonal, cu efect 

juridic ce permite integrarea organică în cadrul normativ în vigoare. 

 Proiectul deciziei date este corelat cu prevederile actelor normative de nivel 

superior și de același nivel cu care se află în conexiune. 

Proiectul deciziei date nu depășește atribuțiile Consiliului raional, 

corespunde principiilor activității de elaborare și categoriei actelor administrației 

publice locale de nivelul doi. 

Avînd în vedere cele expuse supra, Serviciul juridic susține conceptual 

proiectul deciziei înaintat. 

 

 

Serviciul juridic                                                              Sergiu Zmeu 

 

 

 

 

 

 


