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Proiect 

 

Dnei Svetlana Acopean, 

                                                                                                              str. Voluntarilor, 57, ap. 82,

      mun. Bălți   

 

Examinînd cererea Dvs., înregistrată în primăria mun. Bălți sub numărul nr. A-204/123 din 

08.03.2017 referitor la acordarea spațiului locativ, Vă comunicăm că cererea Dvs a fost 

examinată la şedinţa extraordinară a ___ a Consiliului mun. Bălţi din «_____» 

____________2018, în conformitate cu art. 27, 53  din Regulament-cadrul privind constituirea şi 

funcţionarea Consiliilor locale şi raionale, aprobat prin Legea RM nr. 457-XV din 14.11.2003.   

În rezultatul examinării cererii nominalizate, abordînd problema specificată prin prisma 

Legii privind administrația publică locală, Consiliul Municipal Bălți consideră necesar de a 

explica faptul că: 

- conform Legii RM nr. 75 din 30.04.2015  cu privire la locuinţe și Hotărîrii Guvernului 

RM „pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidența, modul de atribuire și folosire a 

locuințelor sociale” nr. 447 din 19.06.2017, spațiile locative se eliberează cetățenilor, conform 

listei persoanelor pentru acordarea locuinței, reieșind din timpul luării la evidență și includerea 

persoanelor în listă, în dependență de eliberarea spațiilor locative pe teritoriul mun. Bălți; 

 - avînd în vedere lipsa mijloacelor financiare,  mai mult de 20 de ani pe teritoriul mun. 

Bălți,  construcțiile de blocuri locative noi nu se realizează. Existența apartamentelor care sunt 

eliberate din cauza decesului chiriașului principal sau în legătură cu pierderea dreptului la spațiul 

locativ foarte puține, însă persoanele care necesită îmbunătățirea condițiilor de trai la moment 

constituie 1066 de persoane care sunt incluse în listele aprobate pentru acordarea spațiului 

locativ, astfel, autoritățile publice locale în persoana primăriei nu au posibilitate să organizeze 

procedura de acordare a locuinței tuturor cetățenilor nevoiași. Se planifică realizarea proiectului 

de construcție a locuințelor sociale, despre ce locuitorii municipiului vor fi informați prin sursele 

mass-media. 

Reieşind din cele relatate mai sus, în conformitate cu Legea privind administraţia publică 

locală nr. 436 din 28.12.2006, Legea RM nr. 75 din 30.04.2015  cu privire la locuinţe, Hotărîrea 

Guvernului RM pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidența, modul de atribuire și 

folosire a locuințelor sociale nr. 447 din 19.06.2017, cerinţele Dvs nu pot fi satisfăcute. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a IX 

extraordinară a Consiliului mun. Bălţi 

 

 
Ex.: Parascan Tatiana, 

director ÎM «GLC», 

tel. (0231)8-00-44 

 

 









 
 

 


