
 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU 

 
                                                                  DISPOZIŢIE 
 
 
             Nr.______________                                                              din ___________________ 
 
Cu privire la modalitate de depunere a dosarelor  
în baza Regulamentului privind cadrul, modalitatea şi 
criteriile de analiză şi soluţionare  a cererilor  
de achiziţie a locuinţelor 
 

Având în vedere necesitatea facilitării posibilităţii de procurare a locuinţelor pentru 
familii tinere, bugetari etc, în conformitate cu decizia Consiliului municipal Chişinău 
nr.9/7 din 29.07.2010 şi modificările aprobate prin decizia Consiliului municipal Chişinău 
nr. 10/4 din 05.08.10  în scopul realizării Programului municipal „Prima Casă”, în 
conformitate cu art. 29 şi 32 alin. 1 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind 
administraţia publică locală”, Primarul general al municipiului Chişinău DISPUNE: 

1. Sunt în drept să depună dosarele persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de 
finanţatori, conform anexei nr.1; 

2. Se pune în sarcina Preturilor de sector al mun. Chişinău (Sectiile locativ-comunale), 
conform graficului stabilit, colectarea dosarelor de soluţionare a cererilor de achiziţie a 
locuinţelor. 

 
3. Dosarele vor cuprinde: 
 cerere tip, în care se va consemna numărul de camere solicitat, în original (anexa 

nr. 2) 
 copia  buletinului de  identitate  al  solicitantului  şi  membrilor  de  familie adulţi 

şi/sau  altor persoane  aflate în întreţinere (însoţite de original); 
 copia certificatului  de naştere al membrilor familiei şi/sau altor persoane  aflate la 

întreţinere (însoţit de original); 
 copia  certificatului  de căsătorie (însoţit de original); 
 copia sentinţei de divorţ definitivă şi irevocabilă (după  caz, însoţit de original) ); 
 documente din care să rezulte luarea  la întreţinere a altor persoane (după  caz); 
 certificat eliberat de Oficiul Cadastral Teritorial, precum că subsemnatul (şi 

membrii familiei, inclusiv persoanele aflate la întreţinere) nu deţine în proprietate 
locuinţă sau teren pentru construcţia casei individuale, sau deţin în proprietate o 



locuinţă, cu suprafaţa spaţiului locativ pentru fiecare persoană nu mai mare de 12 
m² (originalul); 

 certificat de la locul de muncă însoţit de o copie de pe carnetul de muncă, 
autentificat cu ştampila întreprinderii; 

 certificat privind venitul fiecărei persoane (membru al  familiei)  pentru ultimele 
şase luni, (anexa nr. 3); 

 certificat privind componenţa familiei; 
 copia diplomelor de studii (însoţite de original); 
 documente din care să rezulte dacă solicitantul, un alt membru al familiei şi/sau 

aflat la întreţinere  ori suferă  de o boală  care necesită  potrivit  legii o cameră  
separată; 

 declaraţie pe propria răspundere, privind faptul că veniturile nu sunt grevate de 
careva sarcini, (anexa nr. 4); 

 declaraţie pe propria răspundere, privind suma avansului; 
 certificat privind participarea la privatizarea spaţiului locativ a membrilor maturi ai 

familiei; 
 alte documente sau înscrisuri pe care le consideră necesare în sprijinul aplicării 

prevederilor criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererii. 
 

3. Dosarele acumulate vor fi sistematizate în baza de date de către Preturile de sector şi 
lunar înaintate Comisiei sociale de analiză, (Anexa nr. 5) 

 
4. Direcţia relaţii cu publicul (dl Vadim Brînzaniuc) va informa opinia publica cu privire 
la conditiile de aplicare la programul „ Prima Casa”.  

 
5. Controlul executării prezentei dispoziţii se pune in sarcina viceprimarului Nistor 
Grozavu.  

 
                
 

 
 
PRIMAR GENERAL                                                                     Dorin CHIRTOACĂ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 2 
 

CERERE 
 
 
 
Subsemnatul/a______________________________________________născut/a la data  
 
de  ____________________________  având actul de identitate seria___nr. __________  
 
cu domiciliul actual în localitatea _________________ , mun./ raionul _____________   
 
str.__________________________  nr. ________ in calitate de chiriaş, 
 
proprietarul spaţiului fiind _________________________________________   
 
Starea civilă ___________________________   
 
Numărul  de membri ai familiei _______şi altor  persoane aflate la întreţinere _______   
 
Sunt de profesie________________cu locul de muncă în localitatea ____________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
la (instituţia, societatea, unitatea)_______________________________________   
 
Solicit să fiu luat la evidenţă pentru repartizarea unei locuinţe in cadrul programului 
„Prima Casa” 
 
Numărul de camere solicitat _______________________   
 
Menţionez că nici eu şi nici membrii familiei nu deţinem şi nu am deţinut o altă locuinţă 
în proprietate în Republica Moldova.______    
 
sau 
 
Deţin în proprietate o locuinţă, cu suprafaţa spaţiului locativ pentru fiecare persoană nu 
mai mare de 12 m² _________ 
 
 
 
Data    

 
 
 
 



Anexa nr. 3 
 
 
“____” _____________ 201 __                                                                                   

 Nr. _____________________ 
ADEVERINȚĂ 

privind mărimea salariului 
(valabil - 15 zile calendaristice) 

Eliberat  ____________________________________________________________________ 
   (numele, prenumele, patronimicul angajatului) 

Act de identitate: Tip_____ seria ____ nr. ____________ eliberat de  _____ la data___________ 
număr de identificare______________________ 

Telefon: la domiciliu ____________, la serviciu ___________, mobil _____________ 
Domiciliu ___________________________________________________________________ 
                                                                                               (localitatea, strada, casa) 

Viza de reşedinţă  _____________________________________________________________ 
                                                                            (localitatea, strada, casa) 

Prin prezenta adeverință se confirmă că angajatul activează permanent din data de __________ în 
cadrul______________________ în calitate de _________________________ 
                           (denumirea deplină a organizaţiei) 
Adresa organizaţiei  sectorul _____________       __________________________________ 
                                                                                                             (strada)           

Telefoanele de contact ale organizaţiei:  
Tel. contabilitate                 __________ Persoana de contact ______________________ 

Tel. serviciul resurse umane __________ Persoana de contact ______________________ 

Venitul net al angajatului pentru ultimele 6 luni a constituit: ____________lei _______ bani. 

Descifrarea venitului pentru ultimele 6 luni (reflectat în MDL): 
Luna /Anul Salariu Alte venituri Impozit pe 

venit  
Defalcări în  

Fondul Social  
Alte reţineri  Venit net  

       

       

       

       

       

       

Total        

*     Certificatul dat nu reprezintă o scrisoare de garanţie a organizației la creditul eliberat. 
**   În perioada încheierii și acțiunii contractului de credit, permitem Băncii verificarea datelor care se referă la angajatul nominalizat, în 

limite legale. 

Conducător _____________________________                    _______________________ 
                                      (numele, prenumele)                                                                          (semnătura) 
Contabil șef _____________________________                    _______________________ 
                                         (numele, prenumele)                                                                         (semnătura) 
 

 
 



Anexa nr. 4 
 
 
 
 

DECLARAȚIE 
 
 
 
 
Subsemnatul(a) __________________________domiciliat în ______________________, 
str.____________________nr.___bloc___ apart. ____, raion/sector_________________ 
telefon fix ____________ născut la data ____________ în localitatea _______________ 
naționalitatea __________________ act de identitate(tip)________________ seria _____, 
nr._____________ emis de ____________ la  data  de ___________ numărul de 
identificare________________________ angajat la/pensionar _______________________ în 
funcția de ___________________________, declar pe propria răspundere, cunoscând 
răspunderea pe care o port conform Codului Penal al RM privind falsul în declarații și uzul de 
fals, că la data de _____________ veniturile mele nu sunt grevate de următoarele sarcini: 
 

 credite la bănci 
 calitate de fidejusor 
 rate pentru bunuri cumpărate în sistem de rate 
 pensie alimentară 
 datorii către terți 
 debite către organele sau instituțiile de stat 
 alte debite 
 alte sarcini etc. 

 
 
 
Referitor la consecinţele prezentării datelor sau informaţiilor false, inclusiv 
răspunderea penală conform  art. 238 al Codului penal al Republicii Moldova, am 
fost informat.  
 
 
 
Legile Republicii Moldova 985/18.04.2002 Codul penal al Republicii Moldova Monitorul Oficial 128-
129/1012, 13.09.2002 
Articolul 238. Dobândirea creditului prin înşelăciune  
Prezentarea cu bună-ştiinţă a unor informaţii false în scopul obţinerii unui credit sau majorării proporţiei acestuia, 
sau obţinerii unui credit în condiţii avantajoase se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1.500 la 3.000 unităţi 
convenţionale sau cu închisoare de la 6 la 12 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 
1000 la 3000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. 
 
 
Data_______________                             Semnătura ________________ 
 
 

 
 



Anexa nr. 5  
 
 

 
Comisia sociala de analiza: 

 
componenta: 

 
 
 
 

Preşedinte:  
Dorin Chirtoaca              Primar general al municipiului Chisinau 

 
Vicepresedinte:  

Nistor Grozavu,   Viceprimar al municipiului Chişinău 
 
Secretar:  

Ciburciu Tatiana   Sef de sectie, Directia Constructii Capitale 
 
Membri:  

Vlad Cotet                       Viceprimar al municipiului Chisinau 
 
Mihai Furtună,   Viceprimar al municipiului Chişinău 
 
Veronica Herţa,   Director al Direcţiei Generale Finanţe 
 
Lilian Carp                      Şef al Cabinetului Primarului General 
 
Roman Sofroni,   Director al ÎM „Direcţia Construcţii Capitale” 
 
Diana Gurschi,   Şef al Direcţiei Asistenţă Juridică 
 
Petru Gontea,   Director al Direcţiei Generale Locativ Comunale 
 
Vadim Brînzaniuc,  Şef al Direcţiei Relaţii Publice 
 

 


