REPUBLICA MOLDOVA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL
RÎŞCANI

РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЫIIIК АНЬ

DECIZIE Nr.01/12
22 ianuarie 2021
“Cu privire la acordarea locuinţei de serviciu,
proprietate publică a Consiliului raional
în temeiul art.43 al.l, litera (c) din legea nr.436/2006, privind administraţia
publică locală, în conformitate cu legea cu privire la locuinţe nr. 75 /2015, cu
Regulile provizorii de exploatare a locuinţelor întreţinere a blocurilor locative şi
teritoriilor aferente în Republica Moldova, aprobate prin Ilotararea Guvernului Nr.
1224/1998, ţinând cont de decizia Consiliului raional nr. 06/04 din 10 decembrie
2020 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru anul 2020”, având în
vedere cererea dlui Vasile Secrieru - preşedintele raionului Rîşcani din 10 noiembrie
2020,
C on siliu l R aional DECIDE:
l.Se acordă gratuit locuinţa de serviciu cu numărul cadastral
situată
pe adresa
pe perioada exercitării mandatului;
2.Se stabileşte că locuinţa menţionată, proprietate publică a Consiliului raional
Rîşcani, nu se expune privatizării.
3.Se împuterniceşte vicereşedintele raionului,
să încheie
contract de locaţiune a spaţiului locativ cu
pe perioada exercitării
mandatului;
4.Se desemnează responsabil de execularea prezentei decizii
5.Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative
de specialitate pentru a<
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Nota informativă
la proiectul de decizie
Cuprivire
publică a Consiliului raional
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului.
Proiectul de decizie a fost elaborat de către contabilul sef Saranciuc Natalia,
persoană responsabilă, conform competenţelor, de elaborarea şi promovarea
proiectului de decizie.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de acte normative şi finalităţile
urmărite: Elaborarea proiectului de decizie a fost condiţionată de cerearea dlui
din 10 noiembrie 2020.
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi:
Prezentul proiect prevede acordarea gratuit, a locuinţei de serviciu cu numărul
cadastral
situată pe adresa
pe perioada exercitării mandatului;
stabilirea faptului că locuinţa menţionată, proprietate publică a Consiliului raional
Rîşcani, nu se expune privatizării, împuternicirea vicereşedintele raionului,
să încheie contract de locaţiune a spaţiului locativ
pe perioada exercitării mandatului; desemnarea responsabilului de executarea
prezentei decizii
4. Fundamentarea economico-financiară: Implementarea acestui proiect nu
necesită cheltuieli suplimentare.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare.Temeiul legal
pentru adoptarea deciziei sunt: Legea privind administraţia publică locală nr 436/
2006, art.43, Legea cu privire la locuinţe nr. 75 /2015, Regulile provizorii de
exploatare a locuinţelor, întreţinere a blocurilor locative şi teritoriilor aferente în
Republica Moldova, aprobate prin Hotararea Guvernului Nr. 1224 /1998
6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului în scopul respectării prevederilor
Legii nr. 239 / 2008 privind transparenţa în procesul decizional, proiectul a fost plasat
pe pagina web a consiliului raional www.riscani.md la directoriul Transparenţa
decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectelor. Proiectul deciziei se
prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi se propune Consiliului
raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.
7. Constatările expertizei juridice.Proiectul de decizie a fost examinat de serviciul
juridic al Aparatului preşedintelui, care a confirmat că decizia corespunde normelor
legale.

