
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL 
LEOVA

PECnYEJIMKA MO/I/fOBA

PAMOHHWH COREŢ 
J1EOBA

din 24.09.2020
D E C I Z I A  nr. 4.11

Proiect

or.Leova

”Cu privire la aprobarea listei 
beneficiarilor de locuinţe sociale”

In conformitate cu art.43 alin.(2) şi art.46 al Legii ” Privind administraţia publică locală ” 
m'.436-XVI din 28.12.2006, cap.111. pct. 14 al Regulamentului „cu privire la modul şi condiţiile de 
selectare a beneficiarilor şi distribuirea locuinţelor pentru păturile socialieconomic vulnerabile,, 
aprobat prin Decizia consiliului raional nr.3.9 din 25.05.2017 cu modificările ulterioare. Decizia 
consiliului raional nr.2.19 din 26.04.2018 „cu privire la stabilirea unor condiţii speciale pentru 
repartizarea locuinţelor sociale”, Procesul-Verbal nr. 11 din 03.09.2020 al comisiei de 
repartizarea locuinţelor sociale constituită prin Decizia consiliului raional nr. 1.6 din 23.02.2017. 
Consiliul raional Leova

D E C I D E :

1. Se aprobă lista beneficiarilor de locuinţe sociale din blocurile locative amplasate pe 
str.Varlaam nr. 1/1, or.Leova care urmează a fi transmise în locaţiune. (Anexa nr. 1)

2. Se desemnează preşedintele raionului Leova, dl Nicolae Priţcan, cu drept de încheiere 
a contractelor de locaţiune pe o perioadă de 5 ani cu beneficiarii de locuinţe sociale.

3. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama preşedintelui raionului Leova, 
dlui Nicolae Priţcan.

Preşedintele şedinţei 
Consiliului raional Leova

Secretarul şedinţei 
Consiliului raional Leova

Elena Copoi

Avizat: Roxana Ceoric



Anexa nr. 1
La Decizia consiliului raional Leova 

nr.__din 24.09.2020
Lista beneficiarilor de locuinţe sociale

Categoria c) Familiile cu cei puţin 3 copii minori, 
familiile cu un singur părinte care cresc cel puţin 2 copii \ninori;

nr.
ord Nume, prenume Componenţa familiei Puncte num. cam.

1 Coropcianu Ana, 
31 ani fiu 9 ani 25 1

2 Caitaz Hristina, 
31 ani fiu 9 ani, fiică 6 ani. fiu 5 ani 29 9

Categoria e) Familiile în care cel puţin unul dintre membrii familiei este angajat al unei instituţii
bugetare sau activează în sfera serviciilor publice

nr.
ord Nume, prenume Componenţa

familiei Loc de muncă Puncte num.
cam.

3 Fuşcaliuc Aurel. 
35 ani

Soţie 32 ani.
fiu 4 ani. 

fiică 1,5 ani, 
fiică 4 luni

Soţia medic geriatru IMS 
Spitalul raional Leova

P 29 Ai

4 Bodorceanu 
Mihail, 28 ani singur specialist DEDTAI 

Consiliul raional Leova 24 i

5 Cojocarii
23 £

Izabela,
mi singură

Jurist în cadrul Centrulu 
de asistenţă a copilului 

familiei

i
i 19 i

Se includ în lista de aşteptare pentru repartizarea 
locuinţelor sociale solicitanţilor după cum urmează

(cu alocarea locuinţei imediat după încheierea procedurii 
de reziliere a contractului de locaţiune cu locatarul actual)

Categoria c) Familiile cu cel puţin 3 copii minori,' 
familiile cu un singur părinte care cresc cel puţin 2 copii minori;

nr.
ord Nume, prenume Componenţa familiei Puncte num.

cam.

6 Bivol Mariana. 
30 ani fiu 5 ani, fiică 7 ani. fiică 7 ani 29 2

Categoria e) Familiile în care cel puţin umil dintre membrii familiei este dpgajat al unei instituţii
bugetare sau activează în sfera serviciilor publice

nr.
ord Nume, prenume Componenţa

familiei Loc de muncă Puncte num.
cam.

7 Inculeţ Maria, 
52 ani singură felcer-lciborant IMSP 

Spitalul raional Leova 23 i

Contrasemnat:
Secretarul
Consiliului raional Leova Elena Copoi



NOTĂ INFORMATIVA
la proiectul de decizip

”Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuinţe sociale”

în conformitate cu art.43 alin.(2) şi art.46 ai Legii ” Privind administraţia, 
publică locală ” nr.436-XVI din 28.12.2006, cap.III, pct.14 al Regulamentului „ cm 

privire la modul şi condiţiile de selectare a beneficiarilor şi distribuirea 
locuinţelor pentru păturile social-economic vulnerabile„ aprobat prin Decizia 
consiliului raional nr.3.9 din 25.05.2017 cu modificările ulterioare, Decizia 
consiliului raional nr.2.19 din 26.04.2018 „cm privire la stabilirea unor condiţii 
speciale pentru repartizarea locuinţelor sociale”, ProcesubVerbal nr. 11 din 
03.09.2020 al comisiei de repartizarea locuinţelor şociale constituită prin Decizia 
consiliului raional nr. 1.6 din 23.02.2017, având în vedere, că sunt locuinţe 
disponibile şi Consiliul raional Leova are obligaţia de rambursare a împrumutului 
acordat prin Contractul de Recreditare a împrumutului destinai pentru construcţia 
locuinţelor sociale între Ministerul Finanţelor si Consiliul raional Leova nr.8 din

» > 5

10.08.2015, comisia de repartizare a locuinţelor sociale constituită prin Decizia 
consiliului raional nr.1.6 din 23.02.2017 propune spre aprobare lista beneficiarilor 
de locuinţe sociale. Scopul proiectului deciziei este asigurarea cu spaţii locative a 
persoanelor aflate în situaţii de risc şi a tinerilor specialişti angajaţi în instituţiile 
bugetare precum şi respectarea angajamentelor Consiliului raional Leova ce ţin de 
durabilitatea şi mentenanţa proiectului.

Proiectul de decizie respectă prevederile actelor normative şi legislative 
actuale şi este elaborat în vederea implementării Legii nr. 239 din 13.11.2008 
privind transparenţa în procesul decizional şi Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu 
privire la actele normative.

Proiectul de decizie se prezintă comisiilor de specialitate pentru avizare pentru 
a se propune Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Secretând comisiei de 
repartizare a locuinţelor sociale

Tatiana Gaidamut


