
Anexd
La Decizia Consiliului raional laloveni,

Nr.05/07 din 05 octombrie 2018

REGULAMENTUL
de funclionqre a Comisiei raionale consultative pentru domeniul

locuinfelor Si modul de atribuire u locuinlelor sociale

I. Dispozilii generale

L L Regulamentul de funclionare a Comisiei raionale consultative pentru domeniul locuinfelor
gi modul de atribuire a locuingelor sociale in Raionul Ialoveni este elaborat in conformitate
cu Legea cu privire la locuinfe, nr. 75 din 30.04.20I5, ;r Regulamentul cu privire la evidenfa,

modul de atribuire gi folosire a locuinlelor sociale, aprobat prin HotirArea Guvernului
Republicii Moldova nr. 447 drn 19.06.2017 .

1.2. Comisiei raionale consultative pentru domeniul locuinlelor 9i modul de atribuire a

locuinlelor sociale in raionul Ialoveni (in continuare ,,Comisia") se instituie in scopul

desfbgurdrii procesului de luare la eviden!6 a persoanelor care necesitd locuinle sociale 9i

atribuire a locuinlelor sociale persoanelor luate la evident6'

II. Constituirea Comisiei
2.1. Membrii Comisie;i se numesc prin decizia Consiliului raional, astfel incAt din aceasta sd faca

pafte:

Pregedinteler raionului

3 consilieri raionali;

I reprezentarnt al direcJiei asistenfd social[
7 reprezenteLnt al domeniului sdnitalii;
2 reprezentanli ai organizallilor necomerciale, dintre care inclusiv un reprezentant al

asocialiei obgtegti ale persoanelor cu dizabiliti4i;
I reprezentant al aparatului pregedintelui raionului, responsabil de lucrdrile de

secretariat al Comisiei.
2.2. in calitate de pregedinte al Comisiei este numit Pregedintele raionului

2.3. Atribuliile membrilor Comisiei sunt urmdtoarele:

2.3. I Pregedintele Comisiei:
or ganizeazd acti vitatea C omisiei ;

conduce geclinlele Comisiei;
numegte da1.a gedinlelor Comisiei;
semneazd procesele-verbale ale gedinlelor.

2.3.2 Membrii Comisiei:
examtneazd dosarele prezentate la gedinlS;

examineazd, alte informalii prezentate in gedin!6;



audiazd cetSlenii pe problemele activitdlii Comisiei;

inainteazl propuneri prwind deciziile Comisiei.

2.3.3 Secretarul Comisiei:
anunld membrii Comisiei despre data desfrgurbrii gedinlelor;

asigurd prezentareadosarelor gi informafiilor/documentelor suplimentare la gedinlele

Comisiei;
pregbtegte alte materiale necesare pentru sedinlele Comisiei;

pefiecteazd proces ele-verbale al e 9 edinlelor Comi s i ei ;

asiguri accesul membrilor Comisiei la materialele examinate;

semneazd procesele-verbale ale gedinlei;

duce evidenlaprezenlei membrilor Comisiei la 9edintd.

aa
J.J.

3.4.

ilI. Mandatul membrilor Comisiei

3.1. Se stabilegte durata mandatuluimembrilor Comisiei, dupd cum trmeazd:

3. 1.1. Mandatul membrilor Comisiei consilierii raionali inceteazd odat[ cu incetarea mandatului

de consilier;
3.I.2. Durata mandatului membrilor Comisiei funclionarilor publici este pe durata delinerii

funcliei respective;
3.1.3. Durata mandatului membrilor Comisiei din partea organizaliilor necomerciale este de 3

ani,

3.2. Mandatul membrului Comisiei inceteazd de drept incazul lipsei nemotivate la cel pulin 3

gedinle consecutive.

Mandatul membrului Comisiei inceteazd de drept in cazul lipsei la cel pulin 5 gedinle

consecutive.
in cazulincetdrii mandatului de membru al Comisiei sau demisiei acestuia, Consiliulraional

decide numirea unui nou membru al Comisiei, conform pcI. 2.1., 2.2. al prezentului

Resulament.

IV. Atributiile 9i obligagiile Comisiei
4.1 Comisia are urmdtoarele atribulii:

examtneazd dosarele cetilenilor care soliciti locuinle sociale;

- adopta decizii privind luarea la evidenli a persoanelor 9i familiilor ce necesit[ locuinle

sociale cu stabilirea numdrului de ordine in Registrul de evidenld a persoanelor care

necesit[ locuinle sociale;
adoptd decizn privind atribuirea locuinlelor sociale persoanelor luate la evidenla in

ordinea succesiunii conform Registrului de evidenld a persoanelor care necesitd

locuinle sociale;

exclude persoanele gi familiile din evidenld prin radierea din Registrul de eviden!6 a

persoanelor care necesitd locuinle sociale in cazul prevdzut de legislalia in vigoare 9i

prezentu I I{egulament;
examineazd la fa[a locului situalia persoanelor cSrora li se prevede acordarea unei

locuinle sociale.

V. Activitatea Comisiei

5.1 . Comisia se intrunegte in gedinle pentru a examina dosarele referitoare la cererile de acordare

a locuinlelor sociale, a informaliilor suplimentare referitor la aceste dosare 9i adoptarea

deciziilor corespunzdtoare.



5,7, fedinlele Comisiei sunt deliberative daca la ele participd cel pulin 112 din membrii ei' In

cazultn.are sedin!, comisieinu este deliberativl din lipsl de cvotum, aceaSta s0 c0nv0aca

repetat, nu mai ffrziu de 7 zlle lucrdtoare de la data gedinfei.

5.3. geOinlete se convoaca la iniliativa secretarului Comisiei sau a pregedintelui dup[ caz'

5.4. Secretarul Comisiei este obligat s[ solicite convocarea gedin]ei in cazurile:

5.4.1. exist6 cereri de acordare a locuinlelor sociale, care intrunesc condiliile stipulate in

prezentul Regulament;
5.4.2. exist6 informagii sau acte privind schimbdrile in situaliapersoanelor sau familiilor luate

la evidenld pentru acordarea locuinlelor sociale;

5.4.3. eliberarea locuinlelor sociale sau intrarea in administrare a locuinfelor libere'

5.5. Membrii Comisiei se ingtiinleazd cu cel pulin 3 ztle lucrdtoare despre data desfr;urdrii

gedinlei Comisiei in formi scrisd sau in altd formii acceptatd de acegtia 9i au acces la

materialelc propuse spre examinare la gedinla respectiva'

5.6. Deciziile Comisiei se adopt[ cu majoiitatea simpld de voturi din numdrul total de membri

prezen\i la gedint6. ln 
"utilparit[1ii 

de voturi, votul pregedintelui este decisiv.

VL Luarea la cviden!6 a persoanelor care necesitd locuinle sociale

6.1. Cererea de acordaie a locuinyelor sociale se depune la Consiliul raional Ialoveni de cdtre

persoanele care solicitd locuinla respectivd. in cazul solicitarii din partea familiei cererea se

semneaz6 de cdtre toli membrii adulli ai familiei'

6.2. in 
""r.re 

se indicd numele, prenumele, adresa de domiciliu sau regedinld a solicitantului sau

a fiecdrui membru de familie in cazul cererii din partea familiei.

6.3. La cerere se anexeazd:

1) copia actului de identitat e de uzintern al solicitantului gi copiile actelor de identitate de

uz intern ale membrilor adulli ai familiei acestuia;

2) copiile certificatelor de naqtere ale copiilor minori;

3) copia actului de identitate de uz intern ale persoanelor aflate la intrelinerea solicitantului

gi u...tifi.utelor de la subdiviziunea de asistenla sociald a autoritdlii administraliei publice

locale;
4) copia contractului de localiune a locuinlei;
5) certificarul privind lipsa de proprietdli ale solicitantului, membrilor familiei acestuia

sau ale persoanelor aflate la intrelinere, eliberat de c[tre organul cadastral teritorial;

6) certificatul privind faptul cd persoanele solicitante nu au delinut in proprietate o locuinid

in ultimii 5 anl in Republica Moldova, eliberat de citre organul cadastral teritorial;

1) certificatul eliberat de autoritdtile administraliei publice locale a unitdlilor

arlministrativ-teritoriale pe al cdrei teritoriu persoana solicitantd a domiciliat sau a avut

regedin![ qi nu a primit anterior locuin!6 sau teren pentru construclii;.
g) certificatul care confirmd faptul cd acegtia nu au beneficiat din partea statului Ei

autorit6lilor aclministratiei publiie locale de credite preferenliale qi susfinere exprimati

prin materiale de conitruilii pentru edificarea de locuin{e sau asisten![ financiard,

indemnizalii unice pentru construclia sau procurarea spatiului locativ, sau restaurarea

caselor u".hi, in schimbul acorddrii creditelor preferenliale, eliberat de primdria localitalii

in care solicitantul gi membrii familiei acestuia au domiciliu sau re;edin!6 in cazul

imposibilit6ll prezentdrii acestui certificat, solicitantul depune o declaragie pe proprie

rdspundere;
9) certificaiul cu privire la venilul solicitantului gi venitul membrilor familiei sale sau altor

persoane aflatela intrelinere pentru ultimii 3 ani, inclusiv venitul oblinut din dobAnda unor



conturi de depozit, alocafii, beneficii gi beneficii sociale in numerar, eliberat de

angajator I autoritatea fi scal6/banca;

l0j certificatul de la locul de muncd debazdcare atestd cd beneficiarul este angajat, insolit

de o copic a carnetului de muncd completat cu date recente sau certificatul de la Agenfia

Teritorial6 pentru Ocuparea Fo(ei de Munc6, in cazul in care este gomer;

l1) deciz\a Comisiei tehnico-sanitare constituite in conformitate cu prevederile

Regulamentului privind modul de efectuare a cercetbfii tehnico-sanitare a locuinlelor

pentru recunoagterea lor ca fiind inutilizabile pentru locuit, precum 9i modul de folosire,

ieamenajare sau demolare, aprobat prin Hot[rdrea (]uvernului nr. 175 din 23.02.2016;

12\ certificatul medical. in cazul intrunirii condiliilor previzute in pct. 44 al

Regulamentului cu privire la evidenla, modul de atribuire 9i folosire a locuinlelor sociale,

up-but prin IJotdr6rea Guvernului Republicii Moldova nr. 447 din 19 '06.2017 '

6.4. Actele enumerate la pct. 6.3. subpct.4) - 9) nu se solicitd de latinerii c[rora li s-a stabilit

statut de copil rimas frrd ocrotire p[rinteascd pAna la v6rsta de 18 ani sau pAna la

dobAndirea/atribuirea capacitagii de exerciliu depline qi nu au beneficiat de locuintd din

partea statului.
6.5. Persoanele care se bucur[ de dreptul prioritar de a primi locuin{d sociald conform art. l0 alin'

(2) din Legeacu privire Ia locuinle nr.75 din30.04.2015, trebuie sb 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 clsdtorie, in cazul familiilor tinere;

3) copiile certificatelor de nagtere ale copiilor tripleJi, cvadruple{i sau mai mulli copii

ndscuti simultan.

6.6. Dosarul persoanei sau familiei solicitante de locuinld social[ se formeazd de cdtre Direc]iei

Asistenld Social[ qi Protec{iei Familiei gi se propune spre examinare Comisiei prin

intermediul secretarului Comisiei.

6.7. in cazul decesului persoanei care se afld in eviden!6 pentru atribuirea locuinlei sociale,

membrii familiei acesteia igi pdstreazd dreptul la locuin!6 sociald dacd se menlin temeiuri

stipulate in art. l0 din Legeacu privire la locuinfe, m.75 din 30.04.2015 giRegulamentul cu

privire la eviden!a, modui de atribuire gi folosire a locuinlelor sociale, aprobat prin Hot[rArea

Guvernului Republicii Moldova nr. 447 din 19 '06'2017 '

6.g. in cazul prevrazut de pct. 6.7., membrii familiei respective sunt obligali sa prezinte actele

prevdzute in pct. 6.3. al prezentului I{egulament'

6.g. Menlinerea ircptului persoanelor la locuinld social5, conform pct' 6'7. se confirmd prin

decjztaComisiei cu paitrarea ordinei de succesiune din Registrul de evidenld a persoanelor

care necesit6 locuinle sociale.

6.10. Comisia decide luarla la evidenld a persoanelor gi familiilor care necesitd locuinle sociale in

cazul intrunirii condiliilor, prevdzute in pct. 28'din Regulamentul cu privire la evidenla,

modul de atribuire gi folorir" a locuintelor sociale, aprobat prin Hotdr6rea Guvernului

Republicii Moldova nr.447 din 19.06.2017, cu stabilirea ordinei de succesiune in Registrul

de eviden!1 a persoanelor care necesitd locuinle sociale'

6.1 I . DeciziaComisiei privind luarea la evidenld pentru acordarea locuinlei sociale, servegte temei

pentru includerea persoanelor sau familiilor in Registrul de evidenld a persoanelor care

necesiti locuinle sociale'

6.12. Comisia decide scoaterea din evidenld a persoanelor incluse in aceastS evidenld in cazurile

prevdzute de art. 12 dinl-egea cu privire la locuinle nr.75 din 30.04'2015.



6.13. in vederea actualiz6rii informaliei care se conline in dosarele persoanelor incluse in Registrul

de evidenld a persoanelor care necesitd locuinle sociale, persoana responsabild de linere a

Registruiuiveiificl periodic, odatl pe an veridicitatea infomaliei care se conline in dosatele

respective.
6.14. in scopul desfrgurarii activit[lii prevdzute in pct.6.13., persoanele incluse in Registrul de

evidenld sunt obligate, pAnd la data de I aprilie a fiec5rui an, sd prezinte actele care atest[:

- locul domiciliului/regedinfei gi numdrul de persoane care domiciliazS in locuinla

respectivd eliberat de Agenlia servicii publice;

- suprafala locuintei in care i;i are domiciliul/regedinfa, eliberat de organul cadastral;

- declaratie pe proprie rdspundere privind menlinerea neschimbatd a datelor depuse la

solicitarea locuinlelor sociale.

6.15. Nedepunerea actelor prevdzute in pct. 6.14. in termen, servegte temei pentru luarea deciziei

de excludere a persoanei/familiei din evidenld, prin dec\zia Comisiei.

6.16. incazul aparigiei condigiilorprevizute de art. 12 dinLegea cu privire la locuinle nr.75 din

30.04.2015 persoana responsabil6 de linerea Registrului este obligatd sd informeze secretarul

Comisiei sau pregedintele dupi caz despre aparilia cazului respectiv pentru luarea deciziei

de cdtre Comisie.

VII. Atribuirealocuinlelorsociale
7.1. Locuinlele sociale se atribuie persoanelor sau familiilor in baza deciziei Comisiei cu

adoptarea unei decizii a consiliului raional.

7.2. Decizia Comisiei se aprob[ in cazul existen]ei locuinlelor sociale disponibile persoanelor

sau familiilor incluse in evidenfd, conform succesiunii stabilite in Registru 9i cu respectarea

normelor stabilite in pct. 29-31gi pct. 44 din Regulamentul cu privire la evidenfa, modul de

atribuire gi folosire a locuinlelor sociale, aprobat prin HotSr6rea Guvernului Republicii

Moldova nr.447 din 19.06.2017.

1 .3. in cazul necorcspunderii caracteristicilor locuinlei criteriilor stabilite in pct.29-31 9i pct'

44 din Regulamentul cu privire la evidenfa, modul de atribuire 9i folosire a locuinlelor

sociale, aprobat prin I{otdr6rea Guvernului Republicii Moldova nr. 447 din 19.06'2017,

avAnd in vedere necesit6gile persoanelor/familiilor cdreia i-a revenit succesiunea, locuinla se

atribuie persoanelor/familiilor urmdtoare in succesiune, pentru care locuintadatd intrunegte

toate condiliile.
7.4. Locuinlele sociale sunt luate si linute in evidenld de cdtre comisie in modul stabilit de

Regulamentul cu privire la evidenfa, modul de atribuire 9i folosire a locuinlelor^sociale,

up-but prin Hotdrdrea Guvernului Republicii Moldova nr. 447 dln 19.06.2017.in cazul

eliberarii sau intrdrii in evidenla a locuinlelor sociale libere, comisia informeazd consiliul

raional.
7.5. Lista locuinlelor sociale disponibile pentru localiune se aprobd prin decizia consiliului

raional gi se transmite Comisiei pentru luarea deciziei privind acordarea acestora. Datele

privind locuingele sociale trebuie sa conlind:

a) adresa locuinlei, etajul;
b) numdrul cadastral;

c) suprafala locuinlei;
d) numirul de camere locative, suprafala acestora;

e) costul de bilan! al locuinlei ajustat conform evaludrii de pia!6.

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

respectarea urm[toarelor prioritdgi 9i proporfii;
l) persoanelor cu dizabilitdyi severe - nu mai mult de 10% din locuinlele disponibile;

I



2) familiilor care intrelin minori cu dizabilitdli severe - nu mai mult de 15% din locuinlele

disponibile;
3) familiilor tinere - nu mai mult de 50% din locuinlele disponibile;

{4) familiilor in care s-au n[scut triplefi, cvatrupleli sau mai mulli copii simultan - nu mai

mult de l5Y" din locuinlele disponibile;

5) tinerilor cirora li s-a stabilit rtatrt de copilrdmas fEri ocrotire p[rinteascdp6,nd la v6rsta

de lg ani sau pdn[ la dobAndirea/atribuireacapacitilg\i de exerciliu depline 9i care nu au

beneficiat de locuinla din partea statului - nu mai mult de l0% din locuinlele disponibile;

6) alte categorii de persoane care solicit6locuinle sociale.

7.7. Pentru fiecare categorie de persoane indicate in pct' 7'6'\n mod prioritar se examineazd

cererile persoanelor prevdzute de ar1. 59 (6) din Legea cu privire la locuinle nr' 75 din

30.04.2015.
1 .g. La ;edinla Comisiei la care se examineazd chestiunea privind atribuirea locuinlelor sociale,

p"rroun"i", dosarele cdrora se vor examina in aceastd gedinfd, prezintd repetat:

a) d sau civild;

b.1 a

c).tractuldelocaliune;
d) angajamentul in scris al membrilor majori ze 9i s6 predea spaliul

locativ, din fondul public, ocupat mai inainte'

7.g. Neprezentarea actelor specificate in pct. 7'8' la gedinla la care se examineaza atribu\rea

locuinlelor sociale, are caefect luarea de:iziei privind excluderea persoanei respective din

evidenli pentru atribuirea locuinlelor sociale'

7.10. Actele specificate in pct.7.6., depuse cu cel mult 6luni inaintea gedinlei respective, nu

necesitd a fi reinnoite.

7 .rl. Atribuirea locuinlei sociale prin decizia consiliului raional, servegte temei pentru incheierea

contractului de locafiune' care se incheie i
de 5 ani. Persoanelor cdrora li s-a atribuit

zile sdincheie contractul de localiune cu

acordarea locuinlelor sociale, omiterea t
altor persoane conform prevederilor prezentului Regulament'

7.12. Aprobarea deciziei privind atribuirea locuingelor sociale are ca efect excluderea persoanei

sau familiei din evidenla pentru atribuirea locuinlei sociale' In cazul dat, persoana

responsabild de linerea Registrului de evidenfd, aplici menliunea respectiva'

vlII. Atribuirea locuinlelor sociale in leg6tur6 cu reconstruclialreparalia capital[, schimbarea

destinaliei sau demolarea locuinlelor sociale

g.1 . pe perioada reparafiei capitale sau reconstrucliei locuinlelor sociale, persoanele care locuiesc

in acestea, in t"-"irt contractului de localiune valabil, sunt asigurate cu altd locuinp (de

manevrb).

8.2. Folosirea locuinlelor de manevrd se stabilegte printr-un acord adilional, patte a contractului

de localiune.
g.3. in acordul adilional se stabilesc condiliile gi cheltuielile de trecere in locuinla de manevr6'

unea aceste \a, careru pout. depdgi mdrimea plalii pentru locuinla sociala

reconstrucfiei, obligaliile gi responsabilit6lile ce le revin parlilor dupd

iei capitale a locuinlelor sociale'

g.4. Trecerea locatarilor si membrilor familiilor sale din locuinla social6 in locuinld de manevri

gi reinstalarea lor in locuin![ reparatdheconstruitd se efectueazd din contul mijloacelor

busetului raional'



g.5. Refuzul locatarilor de a pardsi locuinla socialS supush reparaliei capitaleheconstrucliei are

ca efect rezilierea contractului de localiune 9i evacuarea acestora'

g.6. Refuzul locatarilor de a par[si locuinla de manevr[ 9i de a se reinstala in locuinla sociala

ocupat6 conform contraciului de localiun e, are caefect rezilierea contractului de localiune 9i

evacuarea acestora din locuinla de manevrd'
g.7. Expirarea contractului de localiune gi lipsa condiliilor prevdzute de art. 10 din Legea cu

privire la locuinle nr. 75 din 30.04.2015, pentru ocuparea unei locuinlei sociale are ca efect

evacuarea necondigion atd alocatarilor din ocuinla de manevr['

8.8.

din Regulam losire

aprobai prin in 19'

8.9. in .urri in fi de

exproPrierea terenului bloc

p.ntru locuire, iar clest t^:::::?

ii se atribuie terenul aslgura

persoanele care sunt evacuate din acest bl aceleaEi

dimensiuni gi comoditdli. Locuinlele respe aloveni'

conform actelor normative in vigoare'
g.10. in cazul in care locuinlele sociale se afl6 in stare de avariere sau pericol de prdbugire,

consiliul raional, prin iecizie, acordd locatarilor acestora alte locuinge sociale, conform

normelor stabiliie in prezentul Regulament, in limita locuinlelor disponibile pentru acest

scop.

IX. Atribuirealocuinlelorsocialepersoanelor
care nu au privatizat locuinla in care locuiesc

9.1. persoanele 
"ur. 

nu au pr\vatizarlocuinfele in care locuiesc, in conformitate cu prevederile

art.5g alin. (3) din Legea nr.75 din 30.04.2015 cu privire la locuinle, iar locuinlele in care

acegtia locuiesc au fost trecute in categoria de locuinle sociale, urmeazd sd depund la

consiliul raional, in termen de pani la 3 luni de la declararea statutului locuinlei, o cerere cu

privire la incheierea contractului de loca!

9.2. Pentru persoanele menlionate in pct' 9' 1'

se incheie intre preqedintele raionului I
consideralie condiliile stipulate in art'

30.04.2015.
g.3. Prelungirea contractului incheiat conform prevederilot pcL.9.2' al prezentului Regulament'

se va ef'ectua in cazul corespunderii conditiilor stabilite in art. 10 din Legea cu privire la

locuinle nr.75 din 30.04.2015 gi cu prezentarea actelor prevdzute in pct' 6'3' al prezentului^ 
de exPirarea valabili ui'

g.4. pct' 9'l' al prezentul 9i lipsa

tractului incheiat in 9'2' al

prezentului Regulament, au ca efect evacuarea locatarilor din locuinla ocupatd'

X. Contractul de localiune
10.1. contractul de localiune se incheie in toate cazutile de folosire a locuinlei sociale'

10.2. Moclelul contractului de localiune este prezentatin anexanr' l'
10.3. ocuparea locuinfei sociale 1ir[ contract de localiune este interzisd. in cazul depistarii

persoanelor/familiilor care ocupd locuinle sociale frrd contracte de localiune valabile'



autoritilile raionale, autoritelile centrale, persoanele fizice 9i juridice informeazd comisia'

care i-a mdsurile necesare pentru 
"rru"uu."u 

lor in conformitate cu legislalia in vigoare'

10.4. cuantumul pldlii pentru localiunea locuinlelor sociale se calculeazl avdnd in vedere

urmdtoarel e comPonente :

a) plata pentru inchirierea locuinlei sociale, calculata in modul prevdzut de Guvern;

b) plata pentru serviciul de adminisrrare a blocului locativ (deservirea blocului locativ'

deserviretehnic[girepara]iaechipamentelordeuzcomun);
c) cotizalia pentru reparalia capiraiit a cladirii, stabilitd in conformitate cu prevederile

legislaliei in vigoare.

10.5. Locatarii locuintellr sociale sunt obligali sd achite plalile prev6zute in pct' 10'4' dupd cum

utmeazd'.
a) plata pentru inchirierea locuinlei sociale - in contul bugetului raional;

b) plata pentru serviciul de administrare ablocurilor gi cotizalia pentru reparalia capitalda

acestuia - in contul administratorului blocului'

10.6. Locatarii achita celelalte servicii comunale prestate 9i utilizate conform contractelor

incheiate cu furnizorii gi/sau administratorul blocului. in cazul prestdrii serviciilor comunale

de incalzire, alimentare cu api 9i canalizate, apd cald[ menajerd, energie electricd' gaze

naturale, evacuarea degeurilor menajere solide 9i tirhia. prin intermediul administratorului

blocului, locatarii sunt obligati s6 incheie contracte de utilizare a acestor servicii in termen

de 30 de zlle de la data incheierii contractului de localiune. Neincheierea contractelor

respectiveintermenarecaefectreziliereacontractuliune.
l0.7.Serviciileprevdzutelapct.l0.5.9ipct.10.6.din-pegulamentseachitSinbaza

facturilor emise, in termene ptevdzute de contractele

I 0. g . in 
"urrl 

\ntdrzie;rirplalii peniru inchirierea locuinlelor sociale in termenul stabilit in contract'

locatarul achiti penatitate in mdrime de 0,01% din t,rnu neachitatdin termen' incepdnd cu

prima zi de\ntdrziere a achitdrii pl[1ii'

10.9. I-ocatarii locuinlelor sociale poarti rSspundere solidar[ pentru obliga]iile' ce reiese din

contractul de lotaliune gi contractele de prestare a serviciilor comunale 9i necomunale

incheiate inbaza contractului de localiune'

10.10. Eschivarea timp de 6 luni de la piata pentru inchirierea locuinlei sociale 9i serviciile

comunale ;i nlcomunale aferente are ca efect rczrlierea contractului de localiune 9i

evacuarea locatarilor la deciziainstanlei de judecat6, fbrd acordarea altei locuinle'

10.11. Rezilierea contractului de locafiun. r..f.itueazdinbazaemiterii unei dispozilii de cdtre

pre;edi ntele raionului.

XI. Dispozilii finale
I l.l. Prezentul Regulament se aplica in toate cazurile de atribuire a locuinlelor sociale'

Anexa I

Contractul de locatiune

a locuintei sociale, proprietate a raionului Ialoveni, din domeniul public

nr. data

I.
1.1.

Prevederile generale

Pregedinte Raionului Ialoveni

locuinlei sociale, numit in continuare locator gi dl/dna
, in calitate de administrator al

, numit/d in continuarecod personal

contract de localiune a locuinlei sociale.

locatar, incheie Prezentul



1.2. Prezentul contract se incheie pornind de la decizia nr' privind

atribuirea locuinlei sociale'

1.3. i-p..rna cu locatarul au dreptul si domicilieze in locuin!6 urmdtorii membri ai familiei:

(numele. Prenumele. IDNP)

II. Obiectul contractului

z.r. obiectul contractului este localiunea locuinlei sociale indicate la subpct' 2'2'

2.2'Locuinlaoferitdinlocaliuneconformprezentuluicontracteste:
tipul locuinlei - aPartamen!

nr. cadastral

adresa, etajul

suprafala total6

suprafala locativi ;

nr. de oddi :

dotirilelocuinlei(dotdrilesanitare,debucdtdrie'demobilier);
lista spaliilor gi echipamentelor accesorii ale cladirii care se foloseqte in comun

il. Termenul contractului

3. l. Contractul se incheie pe un termen de 5 a

3.2. Prezentul contract poate fi prelungit num

locuinle nr' 75 din 30'04'2015, HotdrAr

Ig.06.2Ol7 pentru aprobarea Regulame

folosire a locuinlelor sociale'

e;te avAnd la bazdurmdtoarele componente:

rea blocului locativ;
ocului locativ.
modalitdlii stabilite de Guvern este in mdrime

: anexeazd);

4.3.Platapentruadministraregiintrelinereabloculuiseachiticonformfacturiloremisede
administratorul blocului locativ 

- 
(denumirea persoanei juridice);

4.4. Plata cotizafi.i d. r.puruli. .upltuuta u un.utri t. stabilegte conform legislaliei in vigoare

gi se achita in contul a dominiulu

4.5. Locatarul este obligat cate in pct

4.6. pentru neachitarea in facturS, u , .. Lr ..- 
t'

locatarul achita penalitatea in marirne de 0,01% din suma neachitata in termen' pentru

fiecare zi deintdrziere, incepAnd cu prima z\ deintdrziete'

4.1. in termen de 30 de zile de la dataincheicrii prezentului contract locatarul se obligi sd

incheiecontractedeprestareaserviciilorcomunalecuadministratorulbloculuide
locuin!e. duPd cum urmeazd:

a) seiviciul de administrare (intrelinere) a blocului locativ;

din



b) serviciul de prestare a apei 9i evacuare a apelor tzate;

"i serviciul de evacuare a deqeurilor solide'

V. Drepturile locatarului
5.1. Locatarul are urmitoarele drepturi:

5.1 . l. Sd domicili eze inlocuinla inchiriatl impreuna cu membrii familiei indicali in contract;

5.|.2. 56 benefici eze de serviciile .onlunut. 9i necomunale accesibile pentru locuinla datd,

incheind contracte cu prestatorii acestora;

5.1.3. Sd ef'ectueze lucr[ri de renovare, care nu afecteuza 9i modificd partea constructivd a
J ' L 'J ' 

;r;.; i; cazulefectu6rii lucr6rilor de reparalie clin cont propriu locatarul nu poate cere

despigubiri de la locator pentru acestea'

VI. e locatarului

6.1. are urmdtoarele obligagii:

6.1.1. in termenele stabilite chiria 9i s6 suporte cheltuielile previzute in contractul de

localiune;

6.1.2. Sa uiilizeze locuinla social[ numai pentru domiciliere;

6.1.3. 56 nu transmitd in sublocafiun. loruinlu inchiriat6, s[ nu schimbe destinalia acesteia;

6.1.4. S[ ef.ectueze lucr6ri de intrefine.e t.;urutie sau inlocuire a elementelor constructive ale

locuinfei, a instalaliilor de folosinld ex

6.1.5. Si repare sau sd inlocuiascd element

aferente deteriorate ca urmare a folos

interiorul sau in exteriorul clSdirii, cu e

vechimii, defecfiunilor, viciilor de execu

6.1.6. Sd asigure cur[fenia 9i igienizarea locuin

entelor men{ionate in contractul de locaJiune;

, a lucrdrilor de imbundtdlire a spaliilor comune

intrefinerii curente a spajiilor inchiriate;

e inchiriate;
ea acesteia, in stare de folosinJd;

evacuare din locuinla inchiriatd;

nla in cazul incetdrii sau rezilierii contractului de

loca!iune;
6.1.13. 56 respecte regulamentul intern al condominiului/blocului locativ;

6.'t.l4.Sd asigure u""l"rrl in locuin!6 reprezentantului locatorului cel pulin o dati pe lun6'

6.2.Persoaneleindicateinpct'|.3'.a|prezentuluicontractpoartdrdspunderesolidaracu
locatarul pentru obligaliile ce reies din prezentul contract'

VIl. l)rePturilelocatorului
7 .1. Locatorul are urmdtoarele drepturi:

7 .I.1. Sd verifice locuinla socialh inchiriatd;

1 .1.2. Sd efectueze lucrdri de reparalie in locuin!6;

1 .1.3. 56 solicite de la locatar readucerea imediatb in starea iniliall a locuinlei' a echipamentelor

tehnice din interiorul acesteia si, oupa caz> alocurilor 9i echipamentelor de uz comun' la

care a intervenit locatarul;

7.I.4. 56 solicite de la locatar eliberarea oricaror locuri 9i spalii folosite care nu sunt prev6zute

de contractul de localiune'



VIIL Obligaliile locatorului

8,1. Locatorul are urmdtoarele obligalii:
g. i.1. 56 predea locuinla locatarului, conform contractului de localiune;

8.1.2. Sa ia masuri p.ntru menlinerea in stare de exploatare a locuinlei pe toat6 durata

contractului,inclusivprinprevederileprezentuluicontract'

a membrilor familiei sale, locuinla se mentlne

ontractul de locafiune, cu condiJia pl6!ii depline

iciile comunale 9i necomunale, specificate in

contract.

X. Modificarea 9i rezilierea contractului de localiune

10.1. Modiflcarea contractului de localiune se efectueaz| cu acordul comun al parlilor' in

condiliile Legii cu privire la locuinle Guvernului

Republicii Midova nr' 447 din 19'06'29 cu privire la

evidenfa, modul de atribuire 9i folosire a

10.2. Rezilierea contractului de localiune se lilor sau din

iniliativa locatarului sau locatorului'

10.3, Locatorul are dreptul sdrez\liezecontractul-imtri:Tiltrt#filt''.,. 
4.7. atprezentului

lui blocului locativ;

;

ane decdt cele prevdzute in pct' 1'3';

ruclie, replanificdri a locuinlei fdr6 acordul

locatorului;
e) locatarul nu a achitat plalile conform prezentului contract timp de 6 luni;

l) locatarul a incdlcat in repetate randuii normele de intrelinere sanitard a locuinlei 9i

locurilor de uz comun, a admis degradarea locuinlei astfel incat acesta nu mai

corespunde exi genlelor minimale pentru locuin-te ;

g) Iocatarul refuzalntervenliile pentru reabilitarea imobilului/sau inlocuirea sau reparalta

relelelor de utiliteti comune'

XI. Dispozilii finale

f i.f . Drqrt ternei pentru evacuarea din in baza contr

locuinlele din fondul public de te reziTtetea

demolarea imobilului pentru cauza te publicd'

schimbareadestinafieilocuinlelordinimobilulrespectiv'

Se complet eazd de cdtre persoana responsabild din

cadrul autoritdfii administra!iei publice locale

Anexa nr.2 la Regulamentul de funclionare a

Comisiei raion ale consultative penru clomeniul locuinlelor

plrfi nurizio Consiliului Raional nr'|5/07 din 05'10'2018

Autoritatea administraliei publice locale

Numbr de inregistrare

Din paftea cetaleanului



Data inresistrdrii

Numele, prenumele 9i semndtura persoanei

responsabile

Domiciliat la

Telefon de contact

CERERE
Solicit s6 fiu inclus/inclusa in Regls trul de evidenld a cererilor de locuinle sociale construite

prin intermediul Proiectului de constructie a Locuin{elor pentru Pdturile Social vulnerabile II'

La cercre se anexeazd:

Copia buletinului de a solicitantului;

Cooia buletinului d te a membrilor adulli ai familiei solicitantului 9i copia

certificatului de naqt ilor minori;

Copia buletinului de identitate a persoanelor intrelinute de solicitant qi certificatul de la

subdiviziunea de asistenla social[ a organului administra]iei publice locale;

Copia certificatului de

Certificatul cu privire trarea solici de

trai, eliberat de auto ministraJiei se

construiesc locuinlele sociale, cu indicarea c

Certificatul eliberat de Oficiul Teritorial Ca nul

Cadastral), 9i c6 membrii familiei (soful /

nu aib6 in proprietate locuinle pe teritoriul

pentru construcfia de locuinfe, tere.nuri cu

fntovdrigirile pomicole, precum qi nu au

lica Moldova;

Certificatul de la locul de munc[ debazdcare confirmd cd beneficiarul este angajat'

insolit de o copie a carnetului de munc[ completat cu date recente sau certificatul de la

Agenlia Teritorial[ pentru Ocuparea Forfei de Munc6, in cazul in care este qomer;

Documente cu priviie la starea de sdndtale a solicitantului sau a persoanelor intrelinute;

gi certificatul eliberat de subdiviziunea de asistentd medicald/social[ a organului

administraliei Publice locale;

certificatul din parlea angajatorului/autoritetii fiscale/b6ncii cu privire la venitul

solicitantului gi venitul membrilor familiei sale sau altor persoane inlrelinute pentru

ultimii trei ani, inclusiv venitul oblinut din dobanda unor conturi de depozit, alocalii'

beneficii gi beneficii sociale in numerar;

certificatul eliberat de primaria unitalii administrativ-teritoriale de la locul de regedinfa a

solicitantului, care confirml faptul c6 acesta nu a beneficiat din partea statului 5i

autoritatilor publice locale de credite preferenJiale 9i suslinere exprimatd prin materiale

de consiruclii pentru construcfia de locuinJe sau asistenJ6financiar6,;

certificatul eliberat de primdria unitalii administrativ-teritoriale de la locul de reqedinll a

solicitantului, ce confirma faptul c6 solicitantul nu aparticipaLlaprivat\zarea locuin{elor'

loturilor pentru construclie, terenurilor pomicole, 
'uttlo' 

individuale' oblinute anterior de

la stat;

Copia diplomei de studii;



13. Certificatul eliberat de Primlria unitAlii administrativ-teritoriale, prin care se confirmd cl

suprafafa locativa ce revine fiec[rui membru de familie al solicitantului este sub nivelul

norma minimd prevdzutd prin lege de 9 m2;

14. Raportul tehnic eliberat de autoritatea publica competentd, care confirmd c5, casa

solicitantului nu intrunegte exigenlelor tehnice qi sanitare corespunzdtoare.

NotS: I)ocumentele anexate la cerere vor fi marcate cu bifb de persoana cate acceptd setul

de documente.

Eu declar c[ documcntelc prezentate sunt veridice 9i complcte qi c[
falsc sau incomplete care constati ineligibilitatca, duc la privarca de

sociali' 
Data:

Se mndlur a s oli c i tantulu i
Data:

Semndtt ra persoanei responsabile
Alnexa nr.3 la Regulamentul de funclionare a

Comisi ei rationale consultutive penru domeniul locuinlelor

rtprobat prin Decizia Consiliului Roionul nr'|5/07 din 05'10'2018

Regisltul de evitlentd t Cererilor cle Locuinle Sociale

,4nexa nr,4 la Regulamentul de funclion"re a

Condsieiraionaleconsultativepenrurlomenit'illocuin|elor
aprobut prin Decizir'r Cottsiliuh'ti Raional nr'05/07 din 05'10'2018

Criteriilc de Eligibilitate pentru acordarea f,ocuinfelor in localiune

1. Criteriilc de acces la locuinf5:
venit mai mic sau egal cu limita de venit adoptati

a75%o din salariul mediu lunar oficial egalizat de

r de trai de cdtre autoritdlile locale din localitatea

3) Membrii farniliei (so1ul i so1ia, copiii gi / sau alte persoane intrefinute) s5 nu aib[ in proprietate

locuinte pe teritoriul Republicii tUotaolrt gi peste hoiarele ei, teren pentru construcfia de locuin!e,

prezentarea unor date
dreptul la o locuinJi

20

20

Semnciturct
:solicitantului



terenuri cu altl destinalie sau cas6 construita capital in intovirdgirile pomicole, precum $i nu au

instrSinat o ica Moldova;

4) S[ nu b autoritalilor publice locale de credite preferenJiale 9i

suslinere e struc{ii pentru construcfia de locuinte sau asistenf[

financiar6;
5) Sa nu fi participat la privatizarea locuinlelor, loturilor pentru construclie, terenurilor pomicole,

caselor individuale, oblinute anterior de la stat:

qi ele condilii adilionale:

in locuinle dispun pentru fiecare membru al familiei de o suprafafd locativd totalS

su *Uif iia de 9 mt pentru fiecare persoand, in conformitate cu Codul cu privire la

locuinle (Nr. 27 1 8-X din 03.06'1983);

locuiesc intr-o inc[p... ain fondul public de locuin]e care nu corespunde exigenlelor tehl-ce..li

sanitare stabilite pentru locuire, statilite in co rformitate cu Hotirarea Guvernului Nr. 281 din

09 ibe anul Public abilitat'

6) inr Agenlia Teritorial[ pentru Ocuparea

l''o loc ale

2. CRITERII-CADRUI

Criteriu

CONDITIILE CURENTE DE TITAI

Lpggtgt {f49 i""[pgll tlin fondul locativ public - -

,Srp.ufup-l.r.uti"e (it l"-"t,i""c, prin pcrmisiunc dc a locui acolo) pcr

pcrsoan[_
trr--: -..r1 r^ r.r *^rri ni1 rali ^Ani lq qi inclrrsiv l5 metri Oatfali

Punctaj
maxim

96+
1+fr

I
10

1.1

maxim 9
lt2

4
D
e)

2

2.7.

a
J

f ^ .i i^^lrrcir, 1? mefri nhtrati 6
7 llltru

9
lVIar illu

STAII DT''I\I'I'A maxlm J
[]-f\

Pl4Il4sl!
Casatorit/6

, tv
LelrDatari a

5
a

b
0

maxim 7*,,)

a) 1-t4
2 cop\t

3 copii

4 copii

Mai mult de 4 coPii

Alte persoane, indiferenllg nllq4ryllgl

L
b

c)

el
r)

a
J

4

I punct
pentru
fiecare
copil

suplimentar

2



Alte cu vArsta ste 65 oricare ar fi numlrul lor

STAIIEADESA@

soane cu dizabilitdJi severe
maxrm f,I/SAUDEZVOLTA@NIVI'I III, DE STIIDII

a unui nivel de dezvoltare

Studii secrrndare nerale. liri dezvoltare profesionald

ffi al6 (invafamint secundar

Studii medii de

Studii su
maxim 10

A DE MUNCA

PAnd la un an

Mai mult de un an

maxim 20
VENITUL
Venitul constituie 80% 9i la 100% din salariul mediu

Venitul constituie 50% n6la80"/o din salariul mediu

Venitul este mai mic de 50olo din salariul mediu

maxim 20
SITUATII SOCIALE SPECIALE2

Persoane dezinstitulionali orfani care au atins vdrsta de 18 anipin6la2l ani

ondilii tehnice sau sanitare

critice sau supugi eva"uerii fo(ate) sau in rezultatul unor calamitali naturale qi /

Familiile care intre{in (2 sau

dizabilit6li severe.
_ criteriile de ierarhizare stabilite prin punctajul acordat sunt aplicate doar solicitaniilor de locuinle

Anexa nr.S la Regulamerttul de funclionare ct

Comisieiraionaleconsultalivepenrurlomeniullocuin|elor
aprobat prin Decizia Consilinlui Raional nr'|5/07 clin 05'10'2018

Formula de calcul a limitei de venit

iminent,



calculat[ inbaza a7Soh din salariul mediu lunar
oficial cgalizat de Scala Oxford pentru dimcnsiunea gospodlriei.

Formula de calcul a limitei de venit:
LV - SML x75o/o x K
LV - limita de venit;
SML -Salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de referinld;
(se publicd in Monitorul oficial in fiecare an)
K - Coieficientul recomandategalizat de Scala Oxfod.
Formula de calcul a coeficientului (K)
K:Ka* (0,3xP)

Ka - persoane adulte. Coeficientul se stabiligte in dependenld de numdrul persoanelor in
gospoddrie, conform tabelei anexate

P-numdrul de persone intrelinute, inclusiv minori

NotS: pentru anul 2018 Salariul mediu lunar pe economie progno :at este aprobat prin
Flotdrirea Guvernuluini.54 din 17.01.2018 - 6150 lei
Model de calcula limitci de venit
Familie compus6 din 2 adulti ;i un ;opil
LV: SML x75"/o x Kunde K: Ka+ (0,3xP)

6150 x 75%ox 1,8:8302.50 lei K: ,,5 + (0,3x1):1,8
Familie compusd din I adult gi doi copii
LV = SML x75oh x K unde K: Ka* (0,3xP)

6150 x 75"h x 1,6: 7380 lei K: 1,0 + (0,3x2):1,6
Anexe aprobate prin decizia nr.06-02 din 14 decembrie 2018

Sccretarul
Consiliului raional Nicolae MEREACRE

oellcrentrr recomandalt eaallzatt de Scala ux rmensrunea qospooaflel

Dimensi unea gospodlriei Coeficientul

un adult I

doi adulti 1.5

persoane intrelinute ( inclusiv minori) Cdte 0.3 / persoand


