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REPUBLlCA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL SOROCA

DBCIZIE

Cu рriчirе 1а beneficiarij caselor sociale

Consiliul Raional Soroca intrunit in ;edinli оrdiпаrё ре data de 05.05.2022;
Avind in чеdеrе:
- Ехрuпеrеа de motive din nota informativi 1а proiectul deciziei, prezentati de Seclia
Есопоmiе nr. 07 din 25.01 .2022;
- Rapc*,rl de expertizё juridici а Serviciului de Asisten!й Juridicй пr._diп 2022;
- Avizul Comisiei de specialitate pentru buget. finanle 9i administrarea patrimoniului;
]n temeiul:
- art. 4З alin. (2) а1 Legii nr. 4Зб12006 privind administralia publicI locali, cu modificdrile
ulterioare,
- Legii nr. 100/2017 cu privire la actele notmative,
- Legii nr. 7512015 cu priviTe 1а locuinle,
- Legii 21512016 cu privire la tineret,
- Regulamentului cu privire la modul 9i condiliile de desfEgurare а Proiectului de construclie а
1ocuinleloT pentru pйtrrrile socialieconomic wlnerabile II, aprobat prin Ordinul Ministerului
Dezvoltarii Regionale 9i Construcliilor пr.75 din l4.05.20l4 cu modificirile ulterioare
- Рrосеsul-чеrЬаl пr.25 din |9.042022 al gedinlei comisie pentru selectarea beneficiarilor de
locuinle social /economic vulnerabile,

DECIDE

l.Se ар, .,Ь5 lista beneficiarilor саrе nu intlunesc condiliile Legii nr. 751201l,5 cu ргiчirе la
locuinle conform anexei nr. 1

2.Se aprob5 lista beneficiaril^. саrе nu intrunesc condiliile Regulamentului cu рriчirе la modul
qi condiliile de selectare gi distribuire а locuinlelor pentru рйturilе social/economic vulnerabile,
conform anexei 2.
3.Se арrоЬd rezolulionarea contractelor de 1ocaliune, dupi expirarea termenului de preavizare de

З (trei) luni de la data intrбriiin vigoare а prezentei decizii, cu beneficiarii locuin(elor sociale
conform anexei пr. 3.

4, Se imputerniceýte Dl Rusnac Veaceslav, Pre;edinte al Raionului Sоrоса sd instituie comisia
de transmitele, sa semneze Acordurile de rezolulionare la contractele de localiune 9i toate
documentele adiacenLe рrосеdurii.



5. Prezenta decizie se aduce la cunoqtin{ё publicd prin publicarea iп RegistTul de Stat al actelor
locale qi, totodata se comunici prin transmiterea copiilor :

-Pre;edintelui Raionului Sоrоса;
-Secliei Есопоmiе;
-Serviciului Asisten!a Juridici;
-serviciului

Elaborat :

Financiar.

coordonat Veaceslav Rusnac, Preqedinte al raionului Soroca

ie "fiпаsе, Vicepre9edinte а1 raionului Soroca

Alla Bordianu, vicepreqedinte al raionului Soroca

Svetlana Pdunescu, vicepreqedinte al raionului Sоrоса

Avizat : stela zabrian, secretar al consiliului Raional soroca

Angela Leahu, ýefaI Secliei Economie
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Апеха пr, l
la Decizia consiliului Raional sоrоса

din 2022

Lista Ьепеfiсiаrilоr
саrе nu intrunesc condiliile Legii nr. 75120l5 сч privire la locuinle
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Anexa пr.2
la Decizia consiIiului Raional soroca

din 2022

Lista beneficiarilor
саrе nu intrunesc condigiile Regulamentului cu privire 1а modul qi condiliile de sеlесtаге ýi

distгibuire а locuinlelor pentru paturile social/economic vulnerabile.
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Anexa nT. 3
la Decizia consiliului Raional sоrоса

din 2022п[

Lista beneficiarilcrr
cu care чог fi rezolulonate contractele de loca(iune

Nr.
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Nota informativd
la proiectul deciziei Consiliului rаiопаl

,,Cu privire la beneficiarii caselor sociale"

Nr. 07 din 25 ianuarie 2022

l.Autorul
Proiectul de decizie ,.Cu рriчiге la beneficiarii caselor sociale" este еlаЬоrаt de Sectia Economie
din cadrul Aparatul Pregedintelui Raionului Sоrоса.
2.Condiliile се аu imрus еlаЬоrаrеа proiectului de act normativ 9i finaliti!ile urmйritе.
ln urrт" auditului аsuрrа conformitllii implementйrii Proiectului de construc!ie а locuinlelor
репtru paturile socialmente vulnerabile.
Auditorii Curlii de Conturi аu oferit rесоmапdiri pentru rеmеdiегеа putrctelor vulnerabile.
Consiliul Raional Soroca а aprobat planul de ac!iuni privind rеmеdiегеа deticienleIor constatate.
Intru executarea ac!iunilor о,,, р[ап, Comisia pentru selectarea beneficiarilor а examinat, а
evaluat dosarele Ьепеfiсiаrilоr ýi а constatat сi 44 de beneficiar din 72 de beneficiari gi-au
pierdut statutul de beneficiar ai locuinlelor sociale 9i nu intrunesc condiliiIe Legii 7512015 cu
privire la locuinte. 21 de beneficiari пu intrunesc condiliile Regulamentului сu рriчirе la modul gi

condi!iile de selectare 9i distribuire а lосuiп!еlоr репtru paturile social/economic vulnerabiIe
aprobat de Consilitrl Raional Sоrоса prin Decizia пr.11 l12 dtn 1З.12,20|6.
3.Scopul Proiectului
Rеmеdiеrеа deflcienleloг constatate de Curtea de Conturi in Raportul auditului conГormitalii
аsuрrа implementirii Proiectului de construc!ie а locuinlelor pentru paturile socialmente
vulnerabile рriп rеzоlч!iопаrеа сопtrасtеlог de loca!iune cu beneficiarii lосuiп!еlоr sociale, саrе

9i-au pierdut statutul de beneficiari ai locuinlelor sociale.
4.Рriпсiраlеlе prevederi ale proiectului
АрrоЬаl -а listei beneflciarilor саrе nu intrunesc condiliile Legii пr. 75120|5 cu рriчirе la
locuin{e, арrоЬаrеа listei benellciarilor,care nu irrtrunesc condiliile Regtrlamentului cu privire la
modul gi condiliile de selectare 9i distribuire а locuinlelor pentru piturile social/economic
vulnerabile, rezolulionaea а 1О contracte de localiune cu beneficiarii lосuiп!еlоr sociale mun.
Sоrоса. str.ýtefan cel Маrе, 132 ýi str.ýtefan cel Маrе, 132ll.
5.Ачizаrеа qi consultarea publici а proiectului
Proiectul deciziei а fost plasat pentru dezbateri publice ре site-ul Consiliului Raional Soroca la
trапsраrепlа decizionaIa.

Angela Leahu
ýef al Secliei Economie

, ./У




