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Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor
qi atribuirea locuinlei in cadrul Proiectului social

Avdnd in vedere DeciziaConsiliului municipal Orhei nr. 7.15 din 11 .08.2017 "Cu privire

la aprobarea inifierii Proiectului social "Construclia locuinfelor Ei asigurarea categoriilor

social/economic vulnerabile ale populatiei din municipiul Orhei cu spaliu locativ"; Decizia

Consiliului municipal Orhei nr.9.8 din 22.09.2017 "Despre aprobarea Regulamentului cu

privire la modul Ei condiliile de desft$urare a proiectului social "Construclia locuinfelor qi

asigurarea categoriilor social/economic vulnerabile ale populaliei din mun' Orhei cu spafiu

loJativ",.r -odifi"6ri1e qi completdrile ulterioare;Decizia Consiliului municipal Orhei nr.9.9

dit22.09.2017 "Cu privire la instituirea Comisiei";Decrzia nr.1.10 din 10.02.2022 "Ct privire

1a modificarea deciziei nr.9.9 din22.09.2017"; Decizia Consiliului municipal Orhei nr.3'11 din

11.03.2020 "Cu privire la primirea in proprietate Publicd din domeniul privat a municipiului

Orhei"; Decizianr.l.9 dinl0.02.2022"Cuprivire la modificarea Deciziei Consiliului municipal

Orhei nr.l2.4 din 03.09.2020"; Procesul verbal nr.3 din 25.02.2022 al Comisiei speciale pentru

selectarea beneficiarilor de locuinle, in cadrul Proiectului social "Construcfia locuinlelor qi

asigurarea categoriilor social/economic vulnerabile ale populaliei din mun. Orhei cu spaliu

locativ", in temeiul art.7, art.9 din Legea nr.523-XIV din 16.07.1999 cu privire la proprietatea

publicd a unitllilor administrativ-teritoriale; art.9 alin.(l), alin.(2) lit.a) 9i lit.n) din Legea nr.

tZt-XVl din 04.05.2007 privind administrarea qi deetatizarea proprietAlii publice; art.14

alin.(2) lit.b), c) din Legea nr.436-XVl din 28.12.2016 privind administralia publicd local6;

Legea.privind transparenla in procesul decizional nr.239 din 13.11.2008; art.10, art.118-121,

art)Ze--Zg din Codul Administrativ al Republicii Moldova m.116 din 19.07.2018, examindnd

nota inform ativ d pr ezentat[,

CONSILIUL MLINICIPAL ORHEI DECIDE:

1. Se aprobd lista beneficiarilor de locuinfe in cadrul Proiectului social "Construclia

locuinfelor Ei asigurarea categoriilor social/economic vulnerabile ale populaliei din municipiul

Orhei cu spaliu locativ", selectali de Comisia speciald conform anexei nr. 1 la prezentadecizie.

2. Se atribuie locuinfd beneficiarilor conform anexei nr.2,inbaza contractului de v6nzare -
cumpdrare, cu achitarea prelului in rate,

3. Se deleagd dreptul de a incheia Ei semna contractele de vinzare-cumpdrare primarului

Pavel VEREJANU, intre beneficiarii de locuinfe qi APL Orhei.

4. Autoritatea executivd a Consiliului municipal Orhei:

4.1 v aintreprinde acliunile necesare pentru executarea deciziei prezente;

4.2 va efectua calculele pentru stabilirea prelului de vdnzare-cumpdrare a locuintelor tindnd
cont de valoarea de bilang a acestora qi va tine evidenla contabild conformi a mijloacelor

fi nanciare transferate ;

4.3va inainta Consiliului municipal Orhei propuneri privind rectificarea bugetului aprobat

pentru anul2022.
5. Sursa de acoperire a cheltuielilor pentru executarea deciziei prezente pentru achitarea

serviciilor la notaruf public, inregistrarea/modificarea inscrierilor in Registrul bunurilor imobile

a Serviciului Cadastral Teritorial Orhei, I.P."Agenlia Servicii Publice" se determind din contul

beneficiarilor de locuinte.
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rrryu. Opxefi



6. Prczenta decizie serve$te drept temei pentru iruegistrarea/modificarea inscrierilor in
Registrul bunurilor imobile a Serviciului Cadastral Teritorial Orhei, I.P."Agenlia Servicii
Publice".

7. Controlul asupra executdrii prezentei decizii revine viceprimarilor mun.Orhei, conform
domeniilor de competen!6.

8. Prezenta decizie se comunicd persoanelor vizate, intrd in vigoare la dataincluderii acestea
in Registrul de stat al actelor locale, qi poate fi atacatd, in Judecltoria Orhei (adresa: mun.Orhei,
str.Vasile Mahu, 135) in termen de 30 zile de la data comunicdrii, in conformitate cu
prevederile Codului Administrativ.

Preqedintele gedinlei Boris DARIEV

Semnat la data de 2022 z-f Grigore vinaContrasemnat : Secretar interimar al Consi liului
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Anexa nr. I

la Decizia Consi
n . 2.3 ain

e locuin[e
in cadrul Proiectului social "Construc{ia locuinfelor gi asigurarea categoriilor social/economic

vulnerabile ale populafiei din municipiul Orhei cu spafiu locativ",
selecta{i de Comisia sPeciall

NataliaNEGRUExecutor: lY Nofa,V

Nr.
d/o

Numele,
prenumele

beneficiarului

Starea civili Domiciliul stabilit Domeniul de activitate

I mun.Orhei Primdria municipiului
Orhei - 
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Consiliului municioal Orhei

_a:, O2.OV !021

Anexa nr. 2

NataliaNEGRU

Lista locuin{ei repartizate beneficiarilor
tn cadrul Proiectului social "Construclia locuinlelor Si asigurarea categoriilor social/economic

vulnerabile ale populaliei din municipiul Orhei cu spaliu locativ"

Executor: ,tr, W7>U)

Nr.
dlo

Numele,
prenumele

beneficiarului
Nr.cadastral

Suprafa(
a totali a
inciperil

or
locative

2m

Adresa

I 6401 mun. str


