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DEClZIE

Cu privire [а rezilierea contractului de localiune

Consiliul Raional Sоrоса intrunit in gedinll огdiпаrй ре data de l 1 .04.20l9;
Lчёпd in dezbatere:
-Ехрчпеrеа de motive din nota iпfоrmаtiчй la proiectul deciziei cu рriчirе la rezilierea
contractului de localiune, prezentata de Seclia Economie nr.8 din28.03.20l9;

-Raportul de ехреrtizё al Serviciului de Asistenla Juridica пr._diп _2019;
Ачiпd in vedere:

-Procesul чеrЬаl al qedinlei comisiei репtru selectarea beneficiarilor а locuinlelor pentru
pйturile social/economic vulnerabile пr. lб din 28.03.2019.
-Avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru buget, finanle qi administrarea
patrimoniului;
In conformitate cu prevederile :

- Regulamentului cu privire la modul 9i condiliile de desй;uraTe а Proiectului de construclie а
lосчiп!еlоr pentru p5tuгile social/economic vulnerabile II, aprobat рriп Ordinul Ministerului
Dezvoltirii Regionale qi Construcliilor пr.75 din l4.05.20l4 cu modificdrile ulterioare;
In temeiul art. 4З alin. (2) al Legii privind administralia publici local5 ( пт.436 din
28.12.2006), сч modificirile gi completirile ulterioare, Legii cu privire la actele normative
(пr. 100 din 22.12.20|7),

DECIDE:

1.Se permite dlui Ghenadie Muntean, Preqedinte al Raionului Sоrоса sеmпаrеа acordului de
reziliere contractului de localiune nr. 22 din 01.03.2017, incheiat cu dna Morogan-Usataia
Victoria (str.ýtefan cel Маrе, 1З2, ар,22), incepind сu 20.04.2019.

2.Prezenta decizie se aduce la cunogtin!й publicё prin publicarea ре site-ul оГrсiаl al consiliului
raional wrrylv.soroca.org.md ýi, Iotodata se comunica prin transmiterea copiilor :

-Oficiului Теritоriаl Soroca al Cancelariei de Stat а Republicii Moldova;
-Preqedintelui Raionului Soroca;
-Sec!iei Economie;
-Serviciului Asistenla JuridicД;
-Serviciului Fiпапсiаr.

EIaborat ъцс

Coordonat:

Galina Stavila, qef iпtеrimаг al Secliei Economie

Ghenadie Мuпtеап, Preqedinte al raionului Soroca

Vlаdimiг Nicu{a, Vicepregedinte al raionului Sоrоса

stela zabrian, sесrеtаr al consiliului Raional
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Nota informativi

la proiectul deciziei ,,Сu privire la rezilierea contractului de locafiune"
пr. 8 din 28.03.2019

1.Ачtоrчl
Proiectul de decizie,,Cu privire la rezilierea contractului de localiune" este elaborat de
Seclia Economie din cadrul Aparatul Preqedintelui Raionului Soroca,
2. Condi{iile се au impus еlаЬоrаrед proiectului de act normativ qi finalitй{ile urm5ritе.
Сопfоrm dispoziliei Pгeqedintelui Raionului Soroca пr. 2З dtn 22.0З.2019 а Гоst instituitй
comisia de determinare prejudiciului cauzat de lосаtаrul apartamentului пr. 22 din str. ýtefan
cel Маrе,132 dna Morogan-Usataia Victoria. In urmа vizitei la fala locului Comisia а depistat
ci locatarul apartamentului аrе datorii in sumi aproximativ de 20 000 lei, apartamentul se afl1
in dezastru total. А fost intocmit procesul verbal, саrе а fost discutat la comisia pentru
selectarea beneficiarilor а locuinlelor pentru pбturile social/economic vulnerabile. in urma
dezbateriloг comisia а hоtйrit de а rezilia contractul de localiune cu dna Moroqan-Usataia
Victoria incepЁnd сu data de 20.04.201 9.

3.Scopul Proiectului
Rezilierea сопtгасtчlчi de localiune cu dna Morogan-Usataia Victoria, locatarul ар. 22, str.

ýtefan cel Маrе,1 32.
4.Аrgчmепtаrеа

Iп pct. 6.2 а| contractului de localiune este stipulat ,,Locatorul este iп drept sa rezilieze
contract in cмul in саrе Locatarul nu achiti plata totalЁ luпаrб pentru bun qi alte pl61i

prevazute de prezentul contract in счапtum de 100% ре раrсчrsчl а l0 zile calendaristice
dupi ехрirаrеа tеrmепчlчi de platЁ."
5.Рriпсiраlеlе prevederi ale proiectului
Rezilierea contractului 9i dare in localiune la alli beneficiari.

6.Fчпdаmепtаrеа есопоmiсо-fi папсiаri
Schimbarea locatarului va aduce la аmеliоrаrеа situaliei cu plata chiriei 9i alte pll1i.

7. Avizarea 9i consultarea publicб а proiectului
Proiectul deciziei а fost plasat pentru dezbateri publice ре site-ul Consiliului Raional Soroca
la trапsраrепlа decizionali.

,/rl/"y Galina Stavila

ýеf interimar al Secliei Economie



CONSILIUL RAIONAL SOROCA

PRoCES-VERBAL NR. 16

al qedinlei comisiei pentru selectarea Ьепеfiсiаrilоr а locuintelor репtru
pйturile social/economic vulnerabile

28.0з.2019
оr. Soroca

Total mеmЬri -

Prezenli
Absenli

ORDINEA DE ZI Z

l .Cu рriчirе la ехаmiпаrеа rezultatelor vizitei comisiei in араrtаmепtul пr. 22
din str. ýtefan cel Маrе, l З2,lосаtаrul Moroqan-Usataia Victoria.

1.D-l IurireTodirean, vicepregedintele raionului Sоrоса, а informat сi Сопfоrm
dispoziliei Pregedintelui Raionului Soroca пr. 2З diп 22.0З.2019 а fost instituita
comisia de determinare prejudiciului cauzat de locatarul apartamentulut пr.22
din str. ýtefan cel Маrе,lЗ2 dna Моrоqап- Usataia Victoria. ln urmа vizitei la
fala locului Comisia а depistat с1 locatarul apartamentului аrе datorii iп sчmё

aproximativ de 20 000 lei, араrtаmепtul se аflб in dezastru total: prizile аrsе,

peste tot murdйrie, gunoi, vesela nespdlat6, miros insuportabil, реrеli deteriorali,
desena}i.

2.Dna Valentina Russu, sесrеtаrа comisiei а iпfоrmаt сй in pct. 6.2 al contractului

de localiune este stipulat ,,Locatorul este in drept si rezilieze contract in cazul in
саrе Locatarul nu асhitй plata tоtаlё luпаri pentru bun gi alte рlйli prev6zute de

prezentul contract in cuantum de 100% ре parcursul а 10 zile calendaristice
dчрй ехрirаrеа termenului de plat6." Dna Morogan-Usataia Viсtоriа de

nenumerate оri а fost preintimpinatй, dar nu а fost nici о reaclie din раrtеа ei.

in baza examinйrii iпtrеьёrii incluse ln ordinea de zi,
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ComisiaDEClDE:

1. Рriп decizia Consiliului Raional cu locatarul apartamentului nr, 22 din str.

ýtefan се1 Mare, 1З2 dna Morogan-Usataia Victoria sб fie reziliat contractul de
locajiune пr.22 diп 01,0З.2017 (сопfоrm pct.6.2 din contlact) .

2. Materialile privind incasarea datoriilor fаlй de Consiliul Raional sё fie
transmise la judecata.

Pregedintele comisiei Ghenadie Muntean

Vicepregedintele comisiei VictoT Sбu

secretarul comisiei

Membrii comisiei

ll //r, valentina Russu

Dumitru Zgardan

Iurie Тоdirеап

clavdia Ivanova

Mihail Popovschii

Igor Matei

Maxim Melnic

маrсеlа soficiucl|,A



рrосеs чеrьаl

оr. Sоrоса 26_0з.201 9

Comisia in чrmйtоаrеа соmропепtй : Iurie Todirean, vicepregedintele raionului
Sоrоса, preqedintele comisiei, Valentina Russu, specialist а1 Secliei Economie, Ion
Golovatii, arhitect 9ef, Alina Mйrii, qef Serviciului Juridic, Vadim Popu;oi,
specialist al Secliei Construclie, Claudia Ivanova, ONG ,,Razele Viitorului",
Маrсеlа Soficiuc, ONG ,,Casa speranlei" а efectuat vizita la lосаtаrul
apartamentului nr. )? din str. ýtefan cel Mare, 1З2 cu scopul de а dеtеrmiпа
prejudiciile calzate.In чrmа vizitei s-a depistat чrmitоаrеlе:

1. Locatarul аrе datoria platii de аrепdй in sumё de - 8016,0 lei
2. Locatarul аrе datoria ре energia electricй in sчmй de - 6094,0 lei
З. Lосаtаrчl аrе datoria ре gaz in sчmй de 3800,0 lei deaceia este deconectat.
4. Locatarul аrе datoria ре арб in sчmй de 1250,0 lei.
5. in apartament este dezastru total : prizile аrsе, peste tot murdirie, gunoi,

vesela пеsрёlаt6, miros insuportabil, реrеli deteriorali, desenali.
Comisia рrорuпе :

1. Rezultatele vizitei comisiei sй fie discutate la gedinEa Comisiei de selectare а
beneficiarilor.

2. Cu locatarul apartamentului пr. 22 din str. ýtefan се1 Маrе, 132 dna Моrоgап-
Usataia Victoria sй fie intrerupt contractul de localiune. (сопfоrm pct.6.2 din
contract) in baza rezultatelor vizitei stipulate in prezentul рrосеs verbal.

Iurie TodiTean

l/ valentina Russu

Ion Golovatii

Alina Мйrii

Vadim Popugoi

claudia Ivanova

,Jt магсеlа soficiuc
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