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D E C I Z I E
nr. 4/10 din 29 iunie 2018

Cu privire la instituirea comisiei consultative 
pentru domeniul locuinţelor

în conformitate cu art. 14, alin. (1), alin. (2) lit.b), c), d), y), alin. (3) din Legea 
Republicii Moldova privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, 
art. 5 din Legea nr. 75 din 30.04.2015 cu privire la locuinţe, pct. 8,9 al Regulamentului cu 
privire la evidenţa, modul de atribuire şi folosire a locuinţelor sociale, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 447 din 19 iunie 2017, Consiliul orăşenesc Glodeni

l.Se instituie comisia consultativă pentru domeniul locuinţelor (în continuare -  
Comisia) şi se aprobă componenţa ei nominală (se anexează).)

2.Comisiile examinează şi prezintă consiliului orăşenesc Glodeni propuneri 
privind:

- luarea în evidenţă a persoanelor care au nevoie de locuinţe sociale;
- atribuirea locuinţelor sociale persoanelor înscrise în lista ordinii de succesiune;
- atribuirea locuinţelor către persoanele ale căror locuinţe au fost avariate sau 

demolate în urma calamităţilor naturale produse în localitatea în care se aflau;
- scoaterea din evidenţă a persoanelor în temeiul art. 12 din Legea nr. 75 din 30 

aprilie 2015 cu privire la locuinţe;
- examinarea altor chestiuni ce ţin de domeniul locuinţelor aflate în gestiunea 

autorităţilor administraţiei publice locale.
3.Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei din funcţiile publice 

deţinute, atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în 
funcţiile respective, fără a emite o altă decizie al Consiliului.

4. Decizia nr. 7/17 din 30 octombrie 2015 cu privire la constituirea Comisiei 
orăşeneşti de distribuire a spaţiului locative se abrogă

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie comisiilor consultative 
de specialitate pentru drept şi disciplină(preşedinte -  Rau Andrei) şi pentru activităţi 
economico-financiare (preşedinte -  Bordea Alexei).
Au votat: 18

Pro - 18 contra- 0 s-au abţinut -0

Preşedintele şedinţei Consiliului orăşenesc Boris Stepa

DECIDE.

Svetlana Subţire, secretarul consiliului

Svetlana Subţire
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Anexă
la decizia Consiliului orăşenesc Glodeni nr.4/10

din 29 iunie 2018

COMPONENŢA NOMINALĂ 
a Comisiei consultative pentru domeniul locuinţelor

ONUŢU Stela

BRAŢIŞEVSCHI Oleg -  

NICULEAC Olga 

GUŢOL Anatolie 

GROZAVU Tudor 

BUDCENCO Iurie 

SUBŢIRE Svetlana 

CHEPTEA Zinaida

MAC ARI Tamara

MILICENCO Viorica -

Primar al oraşului Glodeni, preşedinte al Comisiei 

viceprimar, vicepreşedinte al Comisiei 

Secretar al Comisiei

Î.M. Servicii Comunale Glodeni, membru Comisiei 

Consilier, membru Comisiei 

Consilier, membru Comisiei 

Secretarul Consiliului, membru Comisiei 

Preşedintele filialei Glodeni Societatea Invalizilor din 

Republica Moldova, membru Comisiei 

Preşedinte al Organizaţiei Teritoriale ”Asociaţia 

Nevazătorilor din Moldova”, membru Comisiei 

Asistent social, membru Comisiei


