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REPUBLICA MOLDOVA

coNSILIUL MuNIcIPAL cnt$txAu

DECIZIE,
d\n 04 , o), XclE ---

Despre aProbarea Regulamentului

cle funcgionare a Comisiei consrtltativc

pentru domeniul locuinlelor a-Consiliului 
municipal Chiginau ;i

modul de atribuire a locuinlelor sociale

in municipiul ChiEindu

Jindnd cont de prevederile art.8 din Legea cu privirc la locuinte nr' 75 clirr

30.04.2015 Ei pct. 8-9 din Regulamentul cu privire la evidenla' modLrl de atribtrire si

folosire a locuinlelor sociaie, aprobat orin Hotdrarea Guvernului 'r. 441 clirr

19.06.2017, in temeiul art. 14 e; lit. b), Iit. c), lit. f), lit. y) din Legea l{eptrblicii

Moldova nr. 436-XVI din 2g.12.2006 ,,Privind administra{ia publica locald". art' (r

(2), 2) lit. c) din Legea nr. 136 din 17.06.2016 ,,Privind stattttr-rl rnurricipiirlrri

Chiqinau,,, procesul-verbal al qedinlei de consr-rltari publicc a proiccttrlui |cspccLir tlirr

20.12.2017, Consiliul rnunicipal Chigindu DE'CtDE:

l.SeaprobdRegulamentuldetunconsttltativepctrtrtt
domeniul locuiilelor a Consiliului modul de atribuire a

locuinlelor sociale in municipiul Ch

2. Direcfia generald locativ-comunal ropune Consiliului

municipal chiqindu desemnarea me azr-rl in carc tirrrctiilr:

respective sunt vacante, contbrm Regulamentului arprobat'

3. se deleag[ primarului general al municipiului chiqindu competenla clc i'r

dispune:
a) luaiea la evidenld a persoanelol care necesitd loctrinta sociala;

b) menlinerea in evidenld a persoanelor care neccsitir locuintir socialir cut pitstt'ilt'cil

ordinei de succesiune a hrniliei, in cazul clecesului pcrsoatrci lttirtc lit critlctltr'i'

c) excluderea <Jin evidenld a persoanclor carc' rtcccsitii locLrintc stlcialc:

d) rezilierea contractelor de localiunc a locuirrtclor sociatlc it-t citz-t-tt'ilc Pt'crlizttt'c

de Prezentul Regulament;
e) aprobarea listei-locuinlelor sociale clisponibile pentru a fi acorclate'

4. Controlul executdrii prezentei dc-cizii se punc in sarcina ViccplitltarLrltri clc

rlrmuri al municipiului chigirrau, cll Nistot' ct'ozuvtt.

SL:CI{L: l'i\l{ tN l'EltlNl,'\l{
;\t CONSll.ll.ll.tll

Atlriitn Cl..lL.r\l

,\clrirrt l''\l .Nli\C I



t.l.

t.2.

2.r.

Regulamentul '"'r '!"'"
de fu n c{io na re a Co m isiei co ns u ltative pentru donreni,iii :lbcuinfelor

a consiliului municipal chiqiniu gi modul de atribuire
a locuin{elor sociale in municipiul Chiqinlu

I. Dispozilii generale

Regulamentul de funclionare a Comisiei consultative pentru domeniul
locuinfeloi a Consiliului municipal Chiqindu gi modul de atribuire a locuinlelor
sociale in municipiul ChiEindu este elaborat in conformitate cu Legea cu privire
la locuinle nr.75 din 30.04.2015 gi Regulamentul cu privire la evidenla, modul
de atribuire qi folosire a locuinlelor sociale, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului
Republicii Moldov a nr. 447 din 1 9 .06.2017 .

Comisia consultativd pentru domeniul locuinlelor a Consiliului municipal
ChiEinau gi modul de atribuire a locuinfelor sociale in municipiul Chiqiniu (in
continuare ,,Comisia") se instituie in scopul desftgurdrii procesului de luare la
evidenfd a persoanelor care necesitd locuinle sociale qi atribuire a locuintelor
sociale persoanelor luate la evidenfd.

II. ConstituireaComisiei

Membrii Comisiei se numesc prin decizia Consiliului municipal Chigindu,
astfel incdt din aceasta sd facd parte:

3 consilieri municipali;
2 reprezentanli ai autoritdfii executive a municipiului Chiqindu, dintre care un
reprezentant responsabil de domeniul sdndtdlii;
3 reprezentanli ai organizaliilor necomerciale, dintre care inclusiv un
reprezentant al asociafiei obEtegti ale persoanelor cu dizabilitdli;
I teprezentant aI Direcfiei generale locativ-comunale gi amenajare (in
continuare ,,DGLCA"), respons'abil de lucrdrile de secretariat al Comisiei.

Preqedintele Comisiei este ales din rdndul membrilor Comisiei cu votul
majoritdlii acestora.

2.3. Atribuliile membrilor Comisiei sunt urmdtoarele:
2.3.1 Preqedintele Comisiei:

or ganizeazd, actlitatea C omi s i e i ;
conduce gedinlele Comisiei;
numegte data Eedinfelor Comisiei;
semneazd procesele-verbale ale qedin(elor.

2.3.2 Membrii Comisiei:
examineazd dosarele prezentate la gedinfb;
examineazd, alte informalii prezentate in gedin!6;
pot audia cetdfenii pe problemele aotivitetii Comisiei;
inainteazd, propuneri priv i nd dec izi i I e C omi s i e i.

2.3.3 Secretarul Comisiei:
anunfb mernbrii comisiei despre data desfEEurdrii qedintelor;

2.2.



3.3.

3.4.

asigurd prezentarea dosarelor gi informafiilor/documentelor suplimentare la
qedinlele Comisiei;
pregdtegte alte materiale necesare pentru qedinlele Comisiei;
perfecteazd procesele-verbale ale qedinlelor Comisiei;
asigurS accesul membrilor Comisiei la materialele examinate'
semneazd procesele-verbale ale gedinfei;
duce evidenla prezenlei membrilor Comisiei la qedinfd;
informeazi persoanele despre luarea la evidenfi pentru atribuirea locuinlelor
sociale in termen de 15 zrle de la data emiterii dispozifiei;
efectuiazd lucrdrile de secretariat.

III. Mandatul membrilor Comisiei

3.1, Se stabileEte durata mandatului membrilor Comisiei, dupd cum urmeazd:
3.1.1. Mandatul membrilor Comisiei consilierii municipali inceteazd odatd cu

incetarea mandatului de consilier;
3.1.2. Durata mandatului membrilor Comisiei funclionarilor publici este pe durata

definerii funcliei respective;
3.1.3. Durata mandatului membrilor Comisiei din partea organizaliilor

3.2.
necomerciale este de 3 ani.

Mandatul membrului Comisiei inceteazd de drept in cazul lipsei nemotivate la
cel pufin 3 ;edinle consecutive.
Mandatul membrului Comisiei inceteaz6 de drept in cazul lipsei la cel pufin 5

gedinle consecutive, indiferent dacd sunt motivate sau nemotivate.
In cazul incetdrii mandatului de membru al Comisiei sau demisiei acestuia,
Ccnsiliul municipal Chiqindu decide umirea unui nou membru al Comisiei,
conform pct. 2.1.,2.2. al prezentului Regulament.

IV. Atribuliile qi obligaliile Comisiei

4.I Comisia are urmdtoarele atribufii:
examineaz6 dosarele cet[lenilor care solicitd locuinle sociale;
adopta decizii privind luarea la evidenld a persoanelor si familiilor ce necesitd
locuinle sociale cu stabilirea numdrului de ordine i" n.gitirul de evidenld a
persoanelor care necesitd locuinfe sociale;
propune Consiliului municipal Chiqindu adoptarea deciziei privind atribuirea
locuinlelor sociale persoanelor luate la evidenfd in ordinea succesiunii
conform Registrului de evidenld a persoanelor care necesitd locuinfe sociale;
exclude persoanele gi familiile din evidenfd prin radierea din Registrul de
evidenld a persoanelor care necesitd locuinle sociale in cazul prevdzut cie
legislalia in vigoare qi prezentul Regulament;
examineazd.la fala locului situalia persoanelor cirora li se prevede acordarea
unei locuinfe sociale.

V. ActivitateaComisiei

5.1. Comisia se intruneEte in Eedinle pentru a examina dosarele referitoare la
cererile de acordare a locuintelor sociale, a informa{iilor suplimentare referitor
la aceste dosare qi adoptarea deciziilor corespunzdtoare.



5.2. $edinfele Comisiei sunt deliberative daci Ia ele particip6 majoritatea
membrilor Comisiei. in cazul in care Eedinfa Comisiei nu este deliberativ6 din
lipsi de cvorum, aceasta se convoacd repetat, nu mai tdrziu de 7 zile lucrdtoare
de la data Eedinfei.
$edinlele se convoacd la iniJiativa secretarului Comisiei sau a preEedintelui
dupd caz.

5.3,

5.6.

6.1.

5.4. Secretarul Comisiei este obligat sd solicite convocarea Eedinfei in cazurile:
5'4.1. existd cereri de acordare a locuinlelor sociale, care intrunesc conditiile

stipulate in prezentul Regulament; '

5.4.2. existd informalii sau acte privind schimbdrile in situalia persoanelor sau
familiilor luate la eviden!6 pentru acordarea locuinfelor sociale;

5.4.3. eliberarea locuinlelor sociale sau intrarea in administrare a locuintelor
libere.

5.5. Membrii Comisiei se inqtiin!eazd, cu cel pulin l0 zile lucrdtoare, despre data
desfbqurdrii Eedinlei Comisiei in formd scrisd sau in alti formd acceptat6 de
acegtia Ei au acces la materialele propuse spre examinare la gedinla resfectivi.
Deciziile Comisiei se adoptd cu majoritateavoturilor membrilor Comisiei.

VI. Luarea Ia eviden!6 a persoanelor care necesitd locuinle sociale

Cererea de acordare a locuinfei sociale se depune la Primdria municipiului
Chi;indu prin intermediul ,,ghiEeului unic" de cdtre persoanele care solicitd
locuinfa respectivd. In cazul solicitdrii din partea familiei cererea se semneazd

6.2.
de cdtre toli membrii adulli ai familiei.
In cerere se indicd numele, prenumele, adresa de domiciliu sau
solicitantului sau a fiecdrui membru de familie in cazul cererii
familiei.
La cerere se anexeazd obligatoriu:
1) copia actului de identitate de uz intern al solicitantului gi copiile actelor de
identitate de uz intem ale membrilor adulli ai familiei acestuia;
2) copiile certificatelor de nagtere ale copiilor minori;
3),9op1a actului de identitate de uz intern ale persoanelor aflate la intrelinerea
solicitantului 9i a certificatelor de la subdiviziunea de asistenld social6 a
autoritdlii administratiei publicelocale;
4) copia contractului de locafiune a locuinfei;
5) certificatul privind lipsa de proprietdli ale solicitantului, membrilor familiei
acestuia sau ale persoanelor aflate la intrefinere, eliberat de cdtre organul
cadastral teritorial;
6) certificatul privind faptul cd persoanele solicitante nu au delinut in
proprietate o locuinlS in ultimii 5 ani in Republica Moldova, eliberat de cdtre
organul cadastral teritorial ;

7) certificatul eliberat de autoritdlile administraiiei publice locale a unitililor
administrativ-teritoriale pe al cdrei teritoriu persoana solicitantd a domiciliat
sau a avut reqedinfd 9i nu a primit anterior locuinld sau teren pentru
construc!ii;
8) certificatul care confirmd faptul cd acegtia nu au beneficiat din paftea
statului gi autoritililor administraliei publice locale de credite preferenliale gi
sustinere exprimatd prin materiale de construclii pentru edificaiea de locuinfe
sau asistenld financiard, indemniza(ii unice pentru construc(ia sau procurarea

reqedinld a
din partea

6.3.



6.4.

spaliului locativ, sau restaurarea caselor vechi, in schimbul acorddrii creditelor
preferenliale, eliberat de primdria localitdlii in care solicitantul qi membrii
familiei acestuia au domiciliu sau regedintd. in cazul lipsei informaliei
respective, solicitantul depune o declaralie pe proprie rdspundere;
9) certificatul cu privire la venitul solicitantului gi venitul membrilor familiei
sale sau altor persoane aflate la intrelinere pentru ultimii 3 ani, inclusiv venitul
oblinut din dobdnda unor conturi de depozit, alocaJii, beneficii gi beneficii
sociale in numerar, eliberat de angaj atorlautoritatea fiscald/banca;
10) certificatul de la locul de muncd de bazd care atesti cd beneficiarul este

angajat, insoiit de o copie a carnetului de munci completat cu date recente sau

certificatul de la Agentia Teritoriali pentru Ocuparea Fortei de Munc6, in
cazul in care este gomer;

1 1) certificatul eliberat de pretuia sectorului in care solicitantul are domiciliu
sau regedinld, prin care se confirmb cd suprafala locativd ce le revine fiecdrui
membru de familie al solicitantului este sub nivelul normei minime prevdzute
prin lege. Certificatul respectiv se elibereazd inbaza informaliei din Registrul
de Stat al populaliei Ei Registrul bunurilor imobile, care confirmd numirul de

persoane care domiciliazd" gi suprafala locuinlei respective;
12) decizia Comisiei tehnico-sanitare constituite in conformitate cu
prevederile Regulamentului privind modul de efectuare a cercetdrii tehnico-
sanitare a locuinlelor pentru recunoaEterea lor ca fiind inutilizabile pentru
locuit, precum Ei modul de folosire, reamenajare sau demolare, aprobat prin
Hotdrdrea Guvemului nr. 175 din 23.02.2016;
13) certificatul eliberat de preturile de sector, care confirmd aflarea in eviden![
pentru imbundtilirea condiliilor locative la data de 29.11.2015, in cazul
persoanelor care au dreptul prioritar la examinarea cererilor depuse privind
acordarea locuinlelor sociale in condiliile art. 59 (6) din Legea cu privire la
locuin{e nr.75 din 30.04 .2015.
14) certificatul medical, in cazul intrunirii condiliilor prevdzute in pct. 44 aI

Regulamentului cu privire la evidenla, modul de atribuire qi folosire a

locuinlelor sociale, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului Republicii Moldova nr.
447 din 19.06.2017;
15) certificatul privind participarea sau neparticiparea la privatizarea
locuinlelor eliberat de autoritdlile publice locale pe teritoriul cdrora au anunlat
domiciliul in perioada de dupd 1993.
Actele enumerate la pct. 6.3. subpct. 4) - 9) nu se solicitd de la tinerii cdrora
li s-a stabilit statut de copil rdmas fdrd ocrotire pdrinteascd pAn6 la vdrsta de

18 ani sau pdni la dobdndirea/atribuirea capacitalii de exerciliu depline gi nu
au beneficiat de locuinJd din partea statului.
Persoanele care se bucurd de dreptul prioritar de a primi locuinJi socialS
conform art. 10 alin. (2) din Legea cu privire la locuinle nr. 75 din 30.04.2015,
trebuie sd prezinte suplimentar documentele ce confirmd acest drept, inclusiv:
1) copia certificatului privind gradul de dizabilitate gi capacitatea de muncd a

solicitantului sau a persoanelor cu dizabilitdli aflate la intrelinerea acestuia;
2) copia certificatului de cdsdtorie, in cazul familiilor tinere;
3) copiile certificatelor de naEtere ale copiilor tripleJi, cvadrupleti sau mai
mulli copii ndsculi simultan.

6.5.



6.6.

6.7.

in cazul in care nu au fost anexate toate documentele necesare prev6 zute de
pct. 6'3.,6.5., cererea se restituie fdri a fi examinatS. in acest cai, solicitantul
are dreptul si depund o cerere noui, cu anexarea documentelor necesare.
Cererea insolitd de toate actele necesare se include intr-o listd care impreund
cu dosarele complete se transmite secretarului comisiei.
In cazul decesului persoanei care se afl6 in evidenld pentru atribuirea locuinlei
sociale, membrii familiei acesteia iEi pdstreazd dreptul la locuinld sociald dac6
se menlin temeiuri stipulate in art. l0 din Legea cu privire la locuinf e, nr. 7 5
din 30.04.2015 qi Regulamentul cu privire la evidenla, modul de atribuire gi
folosire a locuinlelor sociale, aprobat prin Hotdrdrea Guvemului Republicii
Moldova nr. 447 din 19.06.2017.

6.8. In cazul-prevdzut de pct. 6.'1., membrii familiei respective sunt obligali s6
prezinte actele prevdzute in pct. 6.3. alprezentului Regulament.

6.9. Menfinerea dreptului persoanelor la locuinlS sociald, conform pct. 6.7. se
confirmd prin decizia Comisiei cu pdstrarea ordinei de succesiune din
Registrul de evidenfd a persoanelor care necesitd locuinfe sociale.

6.10. Comisia decide luarea la evidenfl a persoanelor gi familiilor care necesit6
locuinle sociale in cazul intrunirii condiliilor, prevdnfie in pct. 28 din
Regulamentul cu privire la evidenfa, modul de atribuire gi folosire a
locuintelor sociale, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului Republicii Moldova
nr. 447 din 19.06.2017, cu stabilirea ordinei de succesiunl itr R.gistrul de
evidenld a persoanelor care necesitd locuinle sociale. Aceastd evidenla se linepe suport de hArtie gi se afiqeazd pe pagina web a Primdriei municipiului
Chigindu, in formd electronicd.

6.11. Decizia Comisiei privind luarea la evidenld/pdstrarea ordinii de succesiune
pentru acordarea locuintei sociale, servegte temei pentru emiterea dispoziliilor
primarului general privind luarea la evidenld/pdstrarea ordinii de succesirn..
Dispozilia de luare la eviden{6 a persoanelor pentru atribuirea locuinlelor
sociale se comunicd acestora in termen de l5 zile de la data emiterii.

6'12. Comisia decide scoaterea din evidenld a persoanelor incluse in aceastd
evidenld in cirzurile prevdzute de art. 12 din Legea cu privire la locuin! e nr. 75
din 30.04.2015.

6,13. in vederea actualizdrii informaliei care se conline in dosarele persoanelor
incluse in Registrul de evidenfb a persoanelor care necesitd locuinle sociale,
persoana responsabild de linere a Registrului verificd periodic, odatd pe an
veridicitatea informafiei care se conline in dosarele respective.

6.14. in scopul desfdqurdrii activitdfii prevdzute in pct. 6.13., persoanele incluse in
Registrul de eviden!6 sunt obligate, p6nd la data de 1 aprilie a fiecdrui an, sd
prezinte actele care atestd:
- locul domiciliului/reEedinlei Ei numdrul de persoane care domicilia zd, in

locuinfa respectiv[ eliberat de Agenlia servicii publice;
- suprafaJa locuinfei in care igi are domiciliul/reqedinfa, eliberat de organul

cadastral;
- declarafie pe proprie rdspundere privind menfinerea neschimbata a datelor

depuse la solicitarea locuinfelor sociale.
6.15. Nedepunerea actelor prevdzute in pct. 6.14. in termen, serveste temei pentru

luarea deciziei Comisiei de excludere a persoanei/familiei din evidenld, dupi o
notificare prealabild. Decizia respectivd serveqte temei pentru emitirea
dispoziliei in acest sens.



6.16. in cazul apariliei condiliilor prevdzute de art. 12 din Legea cu privire la
locuinle nr. 75 din 30.04.2015 persoana responsabilS de linerea Registrului
este obligatd sd informeze secretarul Comisiei sau pretedintele dupd caz

despre aparilia cazului respectiv pentru luarea deciziei de cdtre Comisie.

VII. Atribuirea locuintelor sociale

7 .1. Locuinlele sociale se atribuie persoanelor sau familiilor in baza deciziei
Comisiei cu emiterea unei decizii a Consiliului municipal ChiEiniu.

7 .2. Decizia Comisiei se aprobd in cazul existenlei locuintelor sociale disponibile
persoanelor sau familiilor incluse in eviden!6, conform succesiunii stabilite in
Registru gi cu respectarea normelor stabilite in pct. 29-31 qi pct. 44 din
Regulamentul cu privire la evidenla, modul de atribuire qi folosire a

locuinlelor sociale, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului Republicii Moldova
nr. 447 din 19.06.2017.

7 .3. in cazul necorespunderii caracteristicilor locuinlei criteriilor stabilite in
pct. 29-3I gi pct. 44 din Regulamentul cu privire la evidenfa, modul de

atribuire gi folosire a locuinlelor sociale, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 447 din 19.06.2017, avdnd in vedere necesitdlile
persoanelor/familiilor cdreia i-a revenit succesiunea, locuinla se atribuie
persoanelor/familiilor urmdtoare in succesiune, pentru care locuinla datd

intrunegte toate condiliile.
7.4. Locuinlele sociale sunt luate gi finute in eviden!6 de cdtre DGLCA in modul

stabilit de Regulamentul cu privire la eviden{a, modul de atribuire qi folosire a

locuinlelor sociale, aprobat prin Hotdrdrea Guvemului Republicii Moldova
nr. 447 din 19.06.2017. In cazul eliberdrii sau intrdrii tn eviden!6 a locuinlelor
sociale libere, DGLCA informeazd primarul general.

7 .5. Lista locuinfelor sociale disponibile pentru localiune se aprobd prin dispozilia
primarului general qi se transmite Comisiei pentru luarea deciziei privind
acordarea acestora. Datele privind locuinlele sociale trebuie sd con{ind:
a) adresa locuinlei, etajul;
b) numdrul cadastral;
c) suprafala locuinlei;
d) numdrul de camere locative,"suprafala acestora;
e) costul de bilan! al locuinlei ajustat conform evaludrii de piatd.

7.6. Locuinlele disponibile la data examindrii chestiunii privind atribuirea lor, se

atribuie cu respectarea urmdtoarelor prioriteli $i proporfii;
l) persoanelor cu dizabilitdli severe - nu mai mult de 10% din locuinlele

disponibile;
2) familiilor care intrelin minori cu dizabilitdli severe - nu mai mult de l5o/o

din locuinlele disponibile;
3) familiilor tinere - nu mai mult de 50% din locuinlele disponibile;
4) familiilor in care s-au ndscut triplefi, cvatrupleli sau mai mulli copii

simultan - nu mai mult de l5oh din locuinlele disponibile;
5) tinerilor cdrora li s-a stabilit statut de copil rdmas fdrd ocrotire pdrinteascd

p6nd la vdrsta de 18 ani sau pdn[ la dobdndirea/atribuirea capacitetii de

exerciliu depline gi care nu au beneficiat de locuinld din partea statului - nu

mai mult de l0o/o din locuinlele disponibile;
6) alte categorii de persoane care solicit6 locuinle sociale.



7.7.

7.8.

7.9.

8.2.

8.3.

Pentru fiecare categorie de persoane indicate in pct. 7.6. in mod prioritar se
examineazl, cererile persoanelor prevdzute de ari',. 59 (6) din Legea cu privire
la locuinfe nr. 75 din 30.04.2015,
La gedinla Comisiei la care se examineazl, chestiunea privind atribuirea
locuintelor sociale, persoanele, dosarele cdrora se vor examina in aceastl
;e dinf 5, pr ezintd, repetat :

a) declaralia pe propria rdspundere cd nu s-a schimbat starea sociald sau
civild;

b) actele prevSzute in pct. 6.3. aI prezentului Regulament;
c) consimldmdntul membrilor majori ai familiei la includerea in contractul

locafiune;
d) angajamentul in scris al membrilor majori ai famitiei sE elibereze gi

predea spaliul locativ, din fondul public, ocupat mai inainte.
Despre necesitatea prezentdrii actelor respective persoanele sunt informate cu
cel pufin 30 de zile de la data stabilitd pentru qedinta comisiei.

de

SA

Neprezentarea actelor specificate in pct. 7.8. la qedinfa la care se examineazd
atribuirea locuinlelor sociale, are ca efect luarea deciziei privind excluderea
persoanei respective din eviden!6 pentru atribuirea locuinlelor sociale.

7.10. Actele specificate in pct. 7.6., depuse cu cel mult 6 luni inaintea sedintei
respective, nu necesita a fi reinnoite.

7 .ll. Atribuirea locuinlei sociale prin dispozilia primarului general, serveqte temei
pentru incheierea contractului de localiune, care se incheie intre DGLCA qi
locatar, pe un termen de 5 ani. Persoanelor cdrora li s-a atribuit locuinte
sociale sunt obligate in termen de 30 de zile sd incheie contractul de localiune
cu DGLCA. Omiterea termenului respectiv are ca efect revocarea deciziei
privind acordarea locuinfei sociale gi atribuirea locuinlei sociale altor persoane
conform prevederilor prezentului Regulament.

7.I2. Emiterea dispoziliilor primarului general privind atribuirea locuinfelor sociale
are ca efect excluderea persoanei sau familiei din evidenla pentru atribuirea
locuinlei sociale. in cazul dat, persoana responsabili de linerea Registrului de
eviden!6, aplicd menfiunea respectivd.

VIIL Atribuirea locuinlelor sociale in legdturi cu reconstruclialreparalia capitala,
schimbarea destinbliei sau demolarea locuinlelor sociale

8.1. Pe perioada reparaliei capitale sau reconstrucliei locuinlelor sociale,
persoanele care locuiesc in acestea, in temeiul contractului de localiune
valabil, sunt asigurate cu altd locuinfe (de manevr6).
Folosirea locuinfelor de manevrd se stabilegte printr-un acord adilional, parte a
contractului de loca{iune.
in acordul adifional se stabilesc condiliile qi cheltuielile de trecere in locuinta
de manevr6, plata pentru localiunea acesteia, care nu poate depdgi mdrimea
plelii pentru locuinla socialb supusd reparafiei/reconstrucliei, obliga{iile gi
responsabilitblile ce le revin pdrlilor dupd efectuarea reparafiei capitale a
locuintelor sociale.
Trecerea locatarilor si membrilor familiilor sale din locuinla sociald in
locuinfd de manevrd gi reinstalarea lor in locuin!6 reparatd./reconstruitd se
efectueazd din contul mijloacelor bugetului municipal.

8.4.



8.5.

8.6.

locatarilor de a pdrdsi locuinla sociald supusd reparaliei
capitalelreconstrucliei are ca efect rezilierea contractului de localiune Ei
evacuarea acestora.
Refuzul locatarilor de a pdrisi locuinla de manevrd gi de a se reinstala in
locuinla sociali ocupatd conform contractului de locafiune, are ca efect
rezllierca contractului de loca(iune qi evacuarea acestora din locuinla de
manevr6.
Expirarea contractului de localiune Ei lipsa condiliilor prevdzute de art. l0 din
Legea cu privire la locuinle nr. 75 din 30.04.2015, pentru ocuparea unei
locuinfei sociale are ca efect evacuarea necondilionatd a locatarilor din
locuinta de manevr6.

8.8. In cazul majordrii sau micqor[rii suprafejei locuinlei sociale supuse reparatiei
capitale sau reconstructiei, cu cohsimldmdntul locatarului, Consiliul municipal
Chigindu poate decide acordarea unei alte locuinJe sociale locatarului, cu
respectarea noffnelor previzule in pct. 29-31 gi pct. 44 din Regulamentul cu
privire la evidenfa, modul de atribuire gi folosire a locuinlelor sociale, aprobat
prin Hotdrdrea Guvemului Republicii Moldova nr. 447 din 19.06.2017.

8.9. In cazul in care blocul locativ cu locuinte sociale urmeaz6, a fi demolat in
legdturd cu exproprierea terenului pentru utilitate publicS sau locuinlele din
bloc nu mai sunt adecvate pentru locuire, iar destinalia blocului urmeazd, a fi,
schimbatd in nelocuibile, unitdlile cdrora li se atribuie terenul de pdmdnt sau
blocul locativ care urmeaz6, a fi schimbat asigurd persoanele care sunt
evacuate din acest bloc, in condiliile inchirierii, cu locuinle de aceleagi
dimensiuni gi comoditdli. Locuinfele respective se transmit in proprietatea
municipiului Chiqindu, conform actelor normative in vigoare.

8.10. In cazul in care locuinlele sociale se afl6 in stare de avariere sau pericol de
prdbugire, Consiliul municipal Chiginbu, prin decizie, acordd locatarilor
acestora alte locuinle sociale, conform normelor stabilite in prezentul
Regulament, in limita locuinpelor disponibile pentru acest scop.

IX. Atribuirealocuinfelorsocialepersoanelor
care nu au privatizat locuinla in care locuiesc

9.1. Persoanele care nu au prlatizaf locuinlele in care locuiesc, in conformitate cu
prevederile art. 59 alin. (3) din Legea nr. 75 din 30.04.2015 cu privire la
locuinfe, iar locuinfele in care aceqtia locuiesc au fost trecute in categoria de
locuinle sociale, urmeazd, sd depund la Primdria municipiului ChiEindu, in
termen de pAnd la 3 luni de Ia declararea statutului locuinfei, o cerere cu
privire la incheierea contractului de locafiune pentru ocuparea locuinlei in care
locuiau.

9.2. Pentru persoanele menfionate in pct. 9.1. al prezentului Regulament,
contractul de locafiune se incheie intre DGLCA gi locatari pe un termen de 5

ani, fbrd a lua in considerafie condiliile stipulate in art. 10 din Legea cu privire
la locuinfe nr. 75 din 30.04.2015.
Prelungirea contractului incheiat conform prevederilor pct. 9.2. al prezentului
Regulament, se va efectua in cazul corespunderii condiliilor stabilite in art. 10
din Legea cu privire la locuinfe nr. 75 din 30.04.2015 gi cu prezentarea actelor
prevdzute in pct. 6.3. al prezentului Regulamentin termen de cel pufin 6luni
inainte de expirarea valabilitetii contractului.

8.7.

9.3.



t0.2.
10.3.

10.6.

r0.7.

9.4. Neincheierea contractului de localiune conform pct. 9.1. al prezentului
Regulament gi lipsa unui contract de locafiune dupd expirarea contractului
incheiat in condiliile pct. 9.2. al prezentului Regulament, au ca efect evacuarea
locatarilor din locuinfa ocupatd.

X. Contractul de locatiune

10.1. Contractul de loca(iune se incheie in toate cazurile de folosire a locuin(ei
sociale.

10.4.

Modelul contractului de locafiune este prezentat in anex6.
Ocuparea locuinfei sociale fdrd contract.de localiune este interzisd. in cazul
depistdrii persoanelor/familiilor care ocupd locuinfe sociale frrd contracte de
locafiune valabile, autoritd;ile municipale, autoritetile centrale, persoanele
frzice gi juridice informeazd DGLCA, care i-a mdsurile necesare pentru
evacuarea lor in conformitate cu legislalia in vigoare.
Cuantumul plefii pentru locafiunea locuinfelor sociale se calculeazd avdnd in
vedere urmdtoare[e componente:
a) plata pentru inchirierea locuinfei sociale, calculatd in modul prevdzut de

Guvern;
b) plata pentru serviciul de administrare a blocului locativ (deservirea

blocului locativ, deservire tehnicd Ei reparafia echipamentelor de uz
comun);

c) cotizafia pentru reparafia capitald a clddirii, stabilitd in conformitate cu
prevederile legislaliei in vigoare.

Locatarii locuinfelor sociale sunt obligali sd achite pldlile prevdzute in pct.
10.4. dupd cum urmeazd:
a) plata pentru inchirierea locuinfei sociale - in contul bugetului municipal;
b) plata pentru serviciul de administrare a blocurilor qi cotizalia pentru

reparafia capitalS a acestuia - in contul administratorului blocului.
Locatarii achita celelalte servicii comunale prestate qi utilizate conform
contractelor incheiate cu furnizorii gi/sau administratorul blocului. in cazul
prestdrii serviciilor comunale de incdlzire, alimentare cu apd Ei canalizare, apd
caldd menajerd, energie electric6, gaze naturale, evacuarea deEeurilor
menajere solide Ei lichide prin intermediul administratorului blocului, locatarii
sunt obligali sa incheie contracte de utilizare a acestor servicii in termen de 30
de zile de la data incheierii contractului de locafiune. Neincheierea
contractelor respective in termen are aa efect rezilierea contractului de

locafiune.
Serviciile prevdzute la pct. 10.5. qi pct. 10.6. din prezentul Regulament se

achitd inbaza facturilor emise, in termene prevdzute de contractele incheiate.

10.5.

10.8. in cazul intdrzierii pldlii pentru inchirierea locuinfelor sociale in termenul
stabilit in contract, locatarul achita penalitate in mdrime de 0,0lYo din suma
neachitatd in termen, incepAnd cu prima zi de intdrziere a achitirii plAlii.

10.9. Locatarii locuinlelor sociale poafte rdspundere solidard pentru obliga{iile, ce

reiese din contractul de locafiune qi contractele de prestare a serviciilor
comunale gi necomunale incheiate in baza contractului de locagiune.

10.10. Eschivarea timp de 6luni de [a plata pentru inchirierea locuinfei sociale qi

serviciile comunale si necomunale aferente are ca efect rezilierea contractului



de locaJiune Ei evacuarea locatarilor la decizia instanlei de judecatd, ftrd
acordarea altei locuinle.

10.11. Rezilierea contractului de localiune se efectueazd in baza er.niterii unei

dispozilii de cdtre primarul general.

XI. Dispozilii finale

1 L 1 . Prezentul Regulament se aplicd in toate cazurile de atribuire a locuinlelor
sociale.

11.2. Primdria municipiului ChiEindu va organiza activitdtile necesare in vederea

demardrii proiectelor de construcfie a locuinlelor sociale in comun cu

Guvernul Republicii Moldova qi partenerii de dezvoltare pentru a asigura

necesita'tea de locuinte sociale. ;.
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