
         Republica Moldova                                                             Республика Молдова     

  CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI           СОВЕТ МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 
           piața Independenţei, 1                      площадь Индепенденцей, 1 
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  __________________Nr._______________________                                                                            
 

 La Nr. ____________de la_______________________                                                       

 

 
 

Proiect 

 

 

                                                                                                   Dnei Nina Neagu 

                                                                                                   str. Decebal, 34 ap. 2 

                                                      r-nul Cimișlia or. Cimișlia 

 

                                                                           copiе: Aparatul Președintelui  

Republicii Moldova 

                                                                                                     str. Ștefan cel Mare, 154 

           mun. Chișinău  

 

Examinînd cererea Dvs., înregistrată în primăria mun. Bălți sub numărul N-1278/127 din 

22.06.2018 referitor la acordarea spațiului locativ, Vă comunicăm că cererea Dvs. a fost 

examinată la şedinţa a ___ ordinară a Consiliului mun. Bălţi din ____________2018, în 

conformitate cu art. 27, 53 din Regulamentul-cadru 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 Vă 

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; 

 - având în vedere faptul că Dvs. sînteți înregistrată în apartamentul nr. 2 din  str. Decebal 34, 

orașul Cimișlia, r-ul Cimișlia și sînteți moștenitorul legal al acestei proprietăți după moartea 

soțului Dvs., urmează să Vă adresați către Consiliului Raional Cimișlia, pentru a fi luată la 

evedență ca persoană care necesită îmbunătățirea condițiilor de trai. 

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 XIII 

ordinară a Consiliului mun. Bălţi        

 

 

ex.: director ÎM «GLC», 

Tatiana Parascan  

tel. 0(231)8-00-44 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 









 
 

 

 

 

 


