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R E G U L A M E N T U L 
 

Direcţiei generale locativ - comunale şi amenajare  
al Consiliului municipal Chişinău 

 
Capitolul I. Dispoziţii generale 

 
 1.1. Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare (în continuare -
Direcţia) este organ al administraţiei publice locale ce exercită politica Consiliului 
municipal Chişinău şi a primarului general al municipiului Chişinău în domeniile 
gestionării fondului locativ, amenajării şi salubrizării teritoriului municipiului, 
energeticii, comunicatiilor, alimentării cu apă şi gaze în conformitate cu programul 
general de activitate şi dezvoltare a municipiului Chişinău. 
 
 1.2. În activitatea sa, Direcţia se călăuzeşte de Constituţia Republicii 
Moldova, legile Republicii Moldova, hotărârile şi dispoziţiile Guvernului 
Republicii Moldova, deciziile Consiliului municipal Chişinău, dispoziţiile 
primarului general, precum şi de prezentul regulament. 
 
 1.3. Direcţia este persoană juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat a 
Republicii Moldova şi denumirea sa, de cont în trezorerie şi instituţiile bancare. 
 
 1.4. Adresa juridică a Direcţiei este: municipiul Chişinău str. Mihai 
Eminescu, 33. 
 
  

Capitolul II. Sarcinile de bază ale Direcţiei 
 
 2.Direcţia îndeplineşte următoarele sarcini de bază: 

 
2.1. Elaborează şi promovează politica investiţională unică în următoarele 

domenii: 
 - reparaţia, modernizarea, renovarea şi gestionarea, evidenţa şi repartizarea 
fondului de locuinţe existent; 
 - amenajarea şi salubrizarea teritoriului; 
 - complexului termoenergetic municipal. 

  
2.2. Elaborează şi promovează programele municipale privind întreţinerea  
dezvoltarea gospodăriei locative şi amenajarea teritoriului, inclusiv Strategia 

politicii locative a municipiului Chişinău. 
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 2.3. Participă la elaborarea concepţiei de stat şi programelor de dezvoltare a 
complexului energetic şi de combustibil, comunicaţiilor şi consumului de apă în 
municipiul Chişinău. 
 
 2.4. Determină direcţiile principale ale politicii investiţionale, tehnico-
ştiinţifice, sociale şi de cadre în domeniile sus-menţionate. 
 
 2.5. Asigură crearea bazei normative şi mecanismelor de implementare în 
domeniile investiţiilor capitale, administrării şi gestionării fondului de locuinţe şi 
amenajării teritoriului, conform competenţei atribuite organelor administraţiei 
publice locale. 
 
 2.6. Asigură respectarea legislaţiei în vigoare ce ţine de domeniul de 
activitate al Direcţiei. 
 
 2.7. Coordonează, în comun cu alte servicii ale Consiliului municipal 
Chişinău, realizarea reformelor privind domeniile reparaţiei, modernizării, 
renovării şi gestionării fondului de locuinţe existent, amenajării şi salubrizării 
teritoriului. Participă la elaborarea noilor soluţii tehnologice în tratarea deşeurilor 
menajere. 
 
 2.8. Asigură, în bază de contract, gestionarea fondului locativ municipal prin 
intermediul întreprinderilor municipale de gestionare a fondului locativ şi 
coordonarea, de comun acord cu preturile de sector, a gestionării fondului locativ 
ce aparţine A.P.L.P., C.C.L., precum şi a celui departamental. 
 
 2.9. Asigură evidenţa spaţiului locativ de stat conform prevederilor 
legislaţiei în vigoare, repartizarea încăperilor de locuit libere în baza deciziilor 
Consiliului municipal  Chişinău şi dispoziţiilor primarului general. 
 
  
 

Capitolul III. Atribuţiile Direcţiei 
 
 3.1. Direcţia are următoarele atribuţii generale: 
 
 - elaborarea proiectelor de decizii ale Consiliului municipal Chişinău şi 
proiectelor de dispoziţii ale primarului general ce ţin de domeniul activităţii 
desfăşurate şi prezentarea acestora spre aprobare, inclusiv: 

 privind transmiterea la balanţă a fondului locativ; 
 privind pregătirea fondului locativ către sezonul rece; 
 privind salubrizarea şi amenajarea teritoriului municipiului Chişinău; 
 privind întocmirea documentelor respective pentru acordarea ajutorului 

financiar unor cetăţeni pentru stingerea datoriilor la achitarea serviciilor 
locativ-comunale;  
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  privind repartizarea spaţiului locativ, inclusiv cooperatist, în baza 
deciziilor Consiliului municipal Chişinău; 

 privind aprobarea tarifelor pentru chirie şi deservirea tehnică a blocurilor 
locative; 

 privind modificarea contractelor de închiriere a spaţiului locativ; 
 privind aprobarea proceselor-verbale de includere şi excludere din 

membrii C.C.L. şi C.C.G.; 
 - întocmirea pronosticurilor, concepţiilor privind dezvoltarea şi funcţionarea 
sistemului termoenergetic, de comunicaţii, asigurarea cu apă şi resurse energetice; 
 - participarea la elaborarea programelor de investiţii capitale pentru 
modernizarea complexului termoenergetic; 
 - examinarea şi participarea la elaborarea proiectelor de legi, hotărâri a 
organelor publice centrale ce ţin de domeniul său de activitate; 
 - organizarea seminarelor, conferinţelor, simpozioanelor tematice, inclusiv 
informaţionale, ce ţin de genul de activitate practicat; 
 - elaborarea, asigurarea realizării finanţării planurilor municipale în 
domeniile renovării şi gestionării fondului locativ şi amenajării teritoriului; 
 - avizarea proiectelor de decizii ale Consiliului municipal Chişinău şi 
proectelor de dispoziţii ale primarului general al municipiului Chişinău, care 
indirect se referă la domeniile de activitate ale Direcţiei; 
 - prestarea, conform legislaţiei în vigoare, a serviciilor contra plată privind 
genul de activitate desfăşurat; 
 - coordonarea activităţii de protecţie a drepturilor consumatorului referitoare 
la domeniul locativ-comunal; 
 - elaborarea şi dezvoltarea relaţiilor în limitele competenţei sale. 
 
 3.2. Atribuţiile Direcţiei în domeniul finanţelor: 
 - în baza indiciilor principali privind întreţinerea şi reparaţia fondului 
locativ, întocmeşte calculele veniturilor şi cheltuielilor ce ţin de activitatea 
gestionarilor fondului locativ necesare pentru elaborarea proiectului bugetului 
municipal, argumentarea alocaţiilor anuale de investiţii în domeniul reparaţiei 
capitale şi curente a fondului locativ, gestionării lui, precum şi amenajării 
teritoriului; 
 - elaborarea programelor investiţionale de prognoză, contribuirea la 
atragerea investiţiilor; 
 - exercitarea controlului privind valorificarea, de către întreprinderile 
municipale pentru servicii locative ale sectoarelor şi întreprinderile municipale de 
gestionare a fondului locativ nr.1-23, după destinaţie a mijloacelor obţinute din 
gestionarea fondului locativ, celor bugetare şi speciale în domeniul modernizării, 
reconstrucţiei, reparaţiei capitale şi curente a fondului locativ, complexului 
termoenergetic, precum şi amenajării teritoriului; 
 - achită, conform contractelor încheiate cu gestionarii fondului locativ, 
lucrările din contul mijloacelor financiare alocate de la bugetul de stat şi cel 
municipal şi asigură controlul asupra lucrărilor efectuate pe parcursul anului; 
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- studierea pentru selectare a obiectivelor supuse reparaţiei curente şi 

capitale a fondului locativ aflat la balanţa sa;  
 - reparaţia, modernizarea şi renovarea fondului locativ; 
 - amenajarea spaţiilor verzi şi salubrizarea teritoriului; 
 - respectarea legilor Republicii Moldova, hotărârilor de Guvern, deciziilor 
Consiliului municipal Chişinău. 
 
 3.3. Atribuţiile Direcţiei în domeniul gestionării fondului locativ: 
 - coordonarea activităţilor pentru realizarea strategiei locative şi funcţionarea 
pieţei de locuinţe în teritoriu (conform legislaţiei în vigoare); 
 - eliberarea ordinelor de repartiţie, inclusiv în cazul schimbului de locuinţe; 
 - exercitarea controlului asupra stării tehnice a fondului de locuinţe 
(A.P.L.P., C.C.L., A.C.C., departamental) privatizat, asupra respectării termenelor 
de reparaţie a acestuia şi folosirii lui conform destinaţiei, 
 - participarea la elaborarea şi avizarea tarifelor elaborate pentru serviciile 
locativ-comunale şi metodologia de stabilire a lor; 
 - de comun acord cu organele de privatizare şi preturile de sector, contribuie 
la constituirea asociaţiilor de coproprietari în condominiu, acordarea de consultaţii 
proprietarilor de locuinţe şi încăperi nelocuibile, coordonarea activitatăţii lor;  
 - încheierea contractelor cu întreprinderile municipale de gestionare a 
fondului locativ privind exploatarea, reparaţia curentă şi capitală a fondului de 
locuinţe; 
 - asigurarea controlului asupra gestionării eficiente a fondului locativ; 
 - asigurarea stării tehnice a spaţiului locativ municipal privatizat; 
 - executarea funcţiilor de beneficiar la reparaţia capitală şi curentă a fondului 
locativ municipal; 
 - întocmirea programului pe adrese referitor la obiectivele (blocurile 
locative, spaţiile de joacă, sistemele tehnice din blocurile locative) ce urmează să 
fie reparate şi reconstruite; 
 - organizarea şi desfăşurarea activităţii în domeniul reparaţiei capitale în 
conformitate cu legislaţia în vigoare;  
 - acumularea datelor iniţiale şi perfectarea documentelor necesare pentru 
reparaţia capitală şi curentă a fondului locativ municipal;  
 - participarea în cadrul comisiilor spacializate la recepţionarea blocurilor 
locative finisate;  
 - exercitarea controlului privind executarea lucrărilor de reamenajare în 
scopuri locative a încăperilor din fondul locativ municipal. 
  
 3.4. Atribuţiile Direcţiei în domeniul amenajării şi salubrizării teritoriului: 
  

- participarea la elaborarea şi aplicarea planului urbanistic general de 
dezvoltare a teritoriului; 
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- participarea la elaborarea programelor de valorificare a deşeurilor 
industriale şi comunale, reglementarea instituţională în domeniul protecţiei 
mediului înconjurător şi managementului în municipiul Chişinău. 
 
 3.5. Atribuţiile Direcţiei în domeniul administrării subdiviziunilor: 

 
- administrarea activităţii întreprinderilor municipale de gestionare a 

fondului locativ nr.1-23, aprobarea statelor de funcţii, planurilor activităţii 
economico-financiare, în funcţie de necesităţile reale; 

- conlucrarea în activitatea sa cu întreprinderile municipale pentru servicii 
locative din sectoarele municipiului Chişinău, asociaţiile proprietarilor de locuinţe 
privatizate, cooperativele de construcţie a locuinţelor, Î.C.S. „RE Chişinău”, S.R.L. 
„Chişinău-Gaz”, Î.M. „Asociaţia spaţiilor verzi”, Î.M.S. „Liftservice”, Î.M. „Regia 
„Autosalubritate”,  Î.M. „Combinatul servicii funerare”, S.A. „Apă-Canal 
Chişinău”, Î.M. „Infocom”, S.A. „Termocom” şi alte subdiviziuni ale Consiliului 
municipal Chişinău; 
 - executarea controalelor privind folosirea eficientă a capacităţilor de 
producţie, folosirea raţională a utilajului, resurselor materiale naturale şi energetice 
ale organizaţiilor şi întreprinderilor subordonate, organizarea achiziţionării de noi 
unităţi de transport şi mecanisme, precum şi controlul asupra procurării poziţiilor 
de bază în vederea asigurării tehnico-materiale; 
 - coordonarea proiectelor de decizii privind darea în arendă a patrimoniului 
municipiului, aflat la balanţa întreprinderilor subordonate; 
 - elaborarea măsurilor cu privire la îmbunătăţirea indicilor economici ai 
organizaţiilor şi întreprinderilor subordonate, ridicarea disciplinei de producţie, 
asigurarea aplicării corecte a preţurilor şi tarifelor; 
 - contribuirea la aplicarea experienţei avansate, realizărilor ştiinţei şi 
tehnicii, implementarea tehnologiilor moderne, metodelor progresiste de muncă şi 
mecanizarea proceselor de producţie în organizaţiile şi întreprinderile subordonate; 
 - recepţionarea dărilor de seamă ale întreprinderilor subordonate. 
 
 3.6. Alte atribuţii ce ţin de domeniul său de activitate. 
 
 

Capitolul IV. Drepturile Direcţiei 
 

4.1. Pentru desfăşurarea cu succes a atribuţiilor sale, Direcţia are 
următoarele drepturi: 
 
 - elaborează, în limitele competenţei sale, documente normative, proiecte de 
decizii ale Consiliului municipal Chişinău, şi dispoziţii ale primarului general, 
pentru a fi înaintate spre aprobare în şedinţă; emite ordine, instrucţiuni obligatorii 
pentru toţi participanţii la activitatea investiţională, ce activează în domeniul 
reparaţiei, gestionării fondului locativ, amenajării teritoriului; 
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- organizează tendere privind proiectarea şi executarea lucrărilor în domeniul 

reparaţiei, modernizării, renovării fondului de locuinţe şi amenajării teritoriului, 
din alocaţiile de la bugetele municipal şi republican, precum şi din mijloacele 
speciale; 
  

- exercită controlul asupra activităţii financiare şi economice a 
întreprinderilor municipale pentru servicii locative din sectoarele municipiului 
Chişinău şi Î.M.G.F.L. nr.1-23; 
 

- examinează dările de seamă ale conducătorilor şi specialiştilor din 
organizaţiile consumatoare de resurse energetice privind respectarea regimurilor 
consumului de energie şi utilizarea raţională a resurselor energetice; 
  

- solicită şi obţine gratuit informaţii, în limitele competenţei sale, de la 
autorităţile publice centrale, municipale şi de la organele statistico-ecologice; 
 

- controlează respectarea legislaţiei în vigoare în domeniile gestionării 
fondului locativ, amenajării teritoriului, lucrările executate de organizaţii şi 
întreprinderi, indiferent de domeniul de activitate şi tipul de proprietate, 
corespunderea standardelor şi normativelor în vigoare; 
 

- înaintează primarului general şi Consiliului municipal Chişinău propuneri 
în vederea suspendării executării deciziilor şi dispoziţiilor ce contravin actelor 
legislative şi normative privind domeniile reparaţiei, gestionării fondului locativ, 
amenajării teritoriului; 
 

- negociază şi încheie contracte, în modul stabilit, cu persoane juridice şi 
fizice din republica şi din străinătate, pentru soluţionarea problemelor ce ţin de 
competenţa Direcţiei; 
 

- participă în calitate de competitor la obţinerea unor granturi pentru 
proiectele din domeniu; 
 

- prezintă, în limitele competenţei sale, primarului general şi Consiliului 
municipal Chişinău propuneri privind crearea comisiilor pentru recepţionarea 
obiectivelor; 
 

- participă la elaborarea proiectului bugetului municipal şi susţine alocaţiile 
investiţionale pentru domeniile sale de activitate; 
 

- avizează proiectele de legi, hotărâri guvernamentale şi acte normative, 
deciziile organelor publice locale ce ţin de domeniul său de activitate; 
 

- supraveghează activitatea Î.M.G.F.L. nr.1-23, întreprinderilor municipale 
pentru servicii locative din sectoarele municipiului Chişinău şi conlucrează 
A.P.L.P., C.C.L. şi A.C.C., acordă ajutor consultativ şi practic; 
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- reprezintă interesele Consiliului municipal Chişinău privind problemele 

locative în instanţele de drept; 
 

- efectueză atestarea cadrelor Direcţiei în corespundere cu legislaţia în 
vigoare; 
 

- exercită alte drepturi referitoare la activitatea Direcţiei, conform atribuţiilor 
şi legislaţiei în vigoare. 
 

Capitolul V. Administrarea Direcţiei 
 
 5.1. Direcţia este condusă, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cerinţele 
prezentului regulament, de către şeful Direcţiei, desemnat şi eliberat din funcţie de 
către Consiliul municipal Chişinău, la propunerea primarului general, pe bază de 
concurs desfăşurat conform legislaţiei în vigoare. 
 
 5.2. Şefii adjuncţi şi contabilul-şef al Direcţiei sunt numiţi şi eliberaţi din 
funcţie de către primarul general, la propunerea şefului Direcţiei. 
 
 5.3. În lipsa şefului Direcţiei, funcţiile acestuia vor fi exercitate de către unul 
din adjuncţi, numit de şeful Direcţiei. 
 
 5.4. Şeful Direcţiei: 
 5.4.1. Coordonează şi dirijează activitatea direcţiilor, secţiilor, gestionează 
patrimoniul Direcţiei, poartă răspundere pentru obligaţiunile contractuale ale 
Direcţiei. 
 5.4.2. Emite ordine obligatorii pentru colaboratorii Direcţiei. 
 5.4.3. Organizează pregătirea şi reciclarea cadrelor, angajează, transferă şi 
concediază lucrătorii Direcţiei, şefii, şefii adjuncţi şi contabilii-şefi ai Î.M.G.F.L. 
nr.1-23, aplică măsuri de încurajare şi sancţiuni disciplinare. 
 5.4.4. Stabileşte atribuţiile de serviciu ale specialiştilor Direcţiei. 
 5.4.5. Încheie tranzacţii şi întocmeşte alte acte juridice, eliberează procuri, 
deschide conturi bancare. 
 5.4.6. Poartă răspundere personală pentru realizarea sarcinilor şi funcţiilor 
atribuite Direcţiei, asigură executarea legilor, decretelor, hotărârilor, dispoziţiilor. 
 
 5.4.7. Prezintă spre aprobare, în limitele mijloacelor financiare alocate din 
bugetul municipal şi din contul mijloacelor speciale, planurile de perspectivă şi 
anuale ale lucrărilor de construcţie, gestionării fondului locativ şi amenajării 
teritoriului. 
 
 5.4.8. Exercită alte împuterniciri prevăzute de legislaţie. 
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Capitolul VI. Patrimoniul şi finanţele Direcţiei 
 
 6.1. Direcţia dispune de patrimoniu ce constituie proprietate municipală, 
transmis în gestiune operativă şi inclus în bilanţul său, inclusiv: 
 - fondul locativ municipal; 
 - blocul administrativ din str.Mihai Eminescu, 33; 
 - baza de odihnă „Lavanda” din oraşul Vadul lui Vodă; 

- mijloacele fixe. 
 
 6.2. Patrimoniul Direcţiei poate fi obiect al relaţiilor contractuale în baza 
deciziilor Consiliului municipal Chişinău. 
 
 6.3. Cheltuielile de întreţinere a aparatului Direcţiei se acoperă din contul 
mijloacelor alocate din bugetul municipal, mijloacele financiare obţinute de la 
chiria spaţiului locativ de stat, mijloacele financiare obţinute din activitatea 
Direcţiei, precum şi alte mijloace prevăzute de legislaţia în vigoare. 
 

Capitolul VII. Dispoziţii finale 
 
 7.1. Aparatul Direcţiei întreprinde măsuri în vederea realizării deciziilor 
adoptate de Consiliului municipal Chişinău, şi dispoziţiilor primarului general. 
 
 7.2. Reorganizarea sau lichidarea Direcţiei ţine de componenţa Consiliului 
municipal Chişinău, în condiţiile legii. 
 
 7.3. Prezentul regulament se modifică şi se completează prin decizia 
Consiliului municipal Chişinău, în modul stabilit. 
 
 
Secretar interimar al Consiliului 
municipal Chişinău                                      Nicolae Manastârli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


