
Proiect

GUVERNUL   REPUBLICII   MOLDOVA

HOTĂRÎREnr.___

din________________2016

Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la evidența, modul de
atribuire și folosire a locuințelor sociale

-------------------------------------------------------------------------

În temeiul art. 9 al Legii nr. 75 din 30 aprilie 2015 cu privire la locuințe
(Monitorul  Oficial  al  Republicii  Moldova,  2015,  nr.131-138,  art.249)  cu
modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Se  aprobă Regulamentul  cu  privire  la  evidența,  modul  de  atribuire  și
folosire a locuințelor sociale (se anexează).

2. Se recomandă autorităților administrației publice locale de nivelul întîi la
examinarea chestiunilor, legate de evidenţa cetăţenilor, care au dreptul de obținere
a locuințelor sociale, de atribuire a locuințelor și condițiile de folosire a lor să se
călăuzească de Regulamentul aprobat.

3. Se stabilește, că persoanele care, la data de intrare în vigoare a Legii cu
privire  la  locuințe,  nr.75  din  30  aprilie  2015,  au  fost  luate  la  evidenţă  pentru
îmbunătăţirea  condiţiilor  locative  conform  prevederilor  Codului  cu  privire  la
locuinţe al R.S.S. Moldoveneşti, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti nr.2718-
X din 3 iunie 1983, au dreptul  prioritar  la examinarea cererilor  depuse privind
acordarea locuinţei sociale în condițiile Regulamentului aprobat.

4. Se stabilește că odată în an, pînă la finele trimestrului unu, solicitanții de
locuințe sociale vor prezenta actele actualizate pentru întrunirea condițiilor expuse
în articolul 10 din Legea nr. 75 din 30 aprilie 2015 cu privire la locuințe.

5.  Controlul  asupra  executării  prezentei  hotărîri  se  pune  în  sarcina
Ministerului  Dezvoltării  Regionale  și  Construcțiilor  și  autorităților  ale
administrației publice locale.

6. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 405 din 25 noiembrie 1987 „Despre
aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a încăperilor de locuit în
R.S.S.  Moldovenească”  (Veștile,  1987,  nr.12,  art.  154),  cu  modificările  și
completările ulterioare.

/srv/www/vhosts/releases/66/save/queued/4/6/7/467cf130b7ab3e46407677bb43b3e253/i_5923f2ab4df451d4.docx



Prim-ministru                                                          

Contrasemnează:

Viceprim-ministru

Ministrul dezvoltării regionale
și construcțiilor                                                        

Ministrul muncii, protecției
sociale și familiei                                                      

Ministrul sănătății

Ministrul tineretului și
sportului                                                                   

Proiect
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Regulamentul cu privire la evidența, modul de atribuire
și folosire a locuințelor sociale

I. Dispoziții generale

1. Prezentul Regulament stabilește modul de evidență, atribuire și folosire a locuințelor
sociale (în continuare - Regulament). 

2.Locuința  socială  se  atribuie  în  locațiune  persoanei  sau  familiei  care  pretinde  la  o
asemenea locuință în localitatea în care are reședință sau domiciliu în baza unui contract de
locațiune, încheiat pe un termen de 5 ani. 

3.Locuințele  sociale  se  constituie  prin  realizarea  de  construcţii  noi,  precum  și  prin
procurarea și reabilitarea unor construcţii existente. 

4.Construcția,  procurarea  sau  reabilitarea  locuințelor  sociale  se  efectuează  conform
proiectelor investiţionale, în limita mijloacelor financiare anuale aprobate în bugetul de stat,
bugetul unităților administrativ teritoriale precum și din mijloacele financiare sub formă de
credite și/sau granturi, acordate de către partenerii de dezvoltare.

5.Locuințele sociale aparțin domeniului public al unităților administrativ-teritoriale și nu
pot fi înstrăinate sau trecute în alt tip de locuințe. 

6.Pentru  construcția  locuințelor  sociale  autoritățile  administrației  publice  locale  și
centrale, după caz alocă terenuri. 

7.Modificarea  suprafeței,  replanificarea,  divizarea,  comasarea  locuințelor  sociale  se
efectuează  în  conformitate  cu  prevederile  legislației  în  vigoare  la  inițiativa
autorității/unității  care  administrează  locuințele  sociale  prin  decizia  proprietarilor
locuințelor sociale.

8.În cazurile prevăzute de pct. 7, locatarii locuințelor sociale trebuie să fie asigurați cu
locuințe pe perioada valabilității contractului de locațiune și în conformitate cu prevederile
legislației în vigoare”.

9.Standardele locuințelor sociale  și exigențele minimale pentru acest tip de locuințele
sunt stabilite în Normativul în Construcții Moldovean NCM C.01.08:2016„Blocuri locative”,
pct.12 „Standarde locuințe sociale”.

II. Evidența persoanelor care necesită locuințe sociale

10. Evidența persoanelor care necesită locuințe sociale se efectuează de către autoritățile
administrației publice locale.

11. În scopul acesta se recomandă să fie instituie pe lîngă consiliile, raionale, locale ale
municipiilor, orașelor, comunelor și satelor comisii consultative pentru domeniul locuințelor (în
continuare - comisii), din care fac parte consilieri locali (pînă la 3), pot face parte, după caz, un
reprezentant al structurii de administrare a fondului de locuințe, un reprezentant din structurile
locale din domeniul sănătății,  reprezentanți  (pînă la 3) ai  organizațiilor non-guvernamentale,
inclusiv asociații obștești a persoanelor cu dezabilități. Lucrările de secretariat al comisiei se
recomandă să fie efectuate de un reprezentant al primărie.

12. Componența și modul de activitate ale comisiilor se aprobă de către consiliile locale.
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13. Comisiile examinează și prezintă la consiliile locale propunerile privind:

luarea la evidență a cetățenilor, care au nevoie de locuințe sociale;

acordarea locuințelor sociale persoanelor înscrise în lista ordinii de succesiune;

acordarea locuințelor cetățenilor, locuințele cărora au fost  avariate  sau demolate în
urma calamităților naturale produse în localitate în care se aflau;

scoaterea de la evidență a persoanelor în temeiul articolului 12 din Legea cu privire la
locuințe, nr. 75 din 30 aprilie 2015;

examinarea  altor  chestiuni  ce  țin  de  domeniul  locuințelor,  aflate  în  administrarea
autorităților administrației publice locale.

14. Propunerile comisiilor menționate asupra chestiunilor privind evidența cetățenilor,
care  solicită  locuința  socială,  şi  privind  acordarea  locuințelor  se  examinează  şi  se  iau  în
considerație de către consiliul local în vederea adoptării deciziilor respective, în termen de cel
mult  3 luni de la data luării  deciziei  de către Comisie.  În cazul în care în termen de 3 luni
Consiliul nu decide asupra chestiunii acordării locuinței sociale, decizia respectivă se aprobă de
către primarul unității administrativ teritoriale.

15. Dreptul de a se afla la evidență pentru obținerea locuinței sociale îl au cetățenii,
care au împlinit optsprezece ani, iar cei ce s-au căsătorit ori au intrat în serviciu, în cazurile
prevăzute de lege,  înainte  de împlinirea vârstei  de optsprezece ani -  respectiv din momentul
căsătoriei sau al intrării în serviciu.

16.  O condiție  obligatorie  pentru luarea la  evidentă a  persoanelor  pentru obținerea
locuințelor sociale o constituie domiciliul acestora confirmat prin actul de identitate de uz intern
cu  mențiunea  privind  înregistrarea  la  domiciliu  și  prin  informația  din  Registrul  de  Stat  al
populației sau din fișierul manual de evidență a persoanelor în localitatea respectivă cel puţin în
decursul  ultimului  an  (în  orașele  Bălți,  Comrat  -  cel  puţin  în  decurs  de  trei  ani,  iar  în  or.
Chișinău -  cel puţin în decurs de cinci ani).

17. Tinerii cărora li s-a stabilit statut de copil rămas fără ocrotire părintească pînă la
vîrsta de 18 ani sau pînă la dobîndirea/atribuirea capacităţii de exerciţiu depline vor fi luaţi în
evidenţă pentru obţinerea locuinţelor sociale imediat după ieşirea din serviciul de plasament.

18. Pentru  ținerea evidenței persoanelor care solicită o locuință socială,  autoritățile
administrației  publice  locale  completează  registrul  de  evidență  a  persoanelor  solicitante  de
locuințe sociale, în care se va menține:

localitatea;

data deschiderii registrului și data încheierii;

numele și prenumele solicitantului;

data depunerii cererii de solicitare;

decizia luată de către consiliul local;

data încheierii contractului de locațiune.

19. Registrul se ține în formă manuală și electronică. Versiunea electronică a registrului
este  afișată  public  pe  pagina  web  oficială  a  primăriei  respective.  Unitatea  administrativ
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teritorială  poate  avea  un  singur  Registru  de  evidență  a  persoanelor  care  necesită  acordarea
locuinței sociale.

20. Registrul se actualizează odată în an, pînă pe data de 1 aprilie a anului următor.

21. Persoanele, luate la evidență, se înscriu în registrul de evidență ( forma manuală) a
cetățenilor,  solicitanți  de  locuințe  sociale  care  trebuie  să  fie  numerotat,  șnuruit,  sigilat  și
contrasemnat de către un viceprimar, responsabil de problemele locative. Registrul de evidentă a
solicitanților de locuințe sociale se păstrează ca un document de strictă evidență. Nu se admite
să se facă în el mențiuni şi corectări neconfirmate prin documente.

22. Pentru ţinerea Registrului de evidenţă (versiunea carte şi electronică) a cetăţenilor
solicitanţi  şi  beneficiari  de  locuinţe  sociale  se  numeşte  o  persoană  responsabilă  din  cadrul
aparatului primarului/preşedintelui raionului prin act administrativ al autorităţii executive locale.

23. Cererile persoanelor, solicitante de locuințe sociale se depun la consiliul raional,
primăria localității în care solicitanții au domiciliu sau reședință. În cerere se indică numele de
familie și prenumele, adresa de domiciliu sau reședință, locul, funcția şi vechimea în muncă la
organizaţia în care este angajat, componenţa familiei și caracteristica locuinței pe care o ocupă,
precum și informația despre venitul lunar pentru fiecare membru al familiei.

La cerere se anexează: 

copia actului de identitate de uz intern a solicitantului și copiile actelor de identitate de uz
intern a membrilor adulți al familiei sale;

copia certificatului de naştere a copiilor minori; 

copia actului de identitate de uz intern a persoanelor aflate la întreținerea solicitantului şi
certificatul de la subdiviziunea de asistenţă socială a organului administraţiei publice locale;

copia contractului de închiriere a locuinței; 

certificatul,  eliberat  de  către  organul  cadastral  teritorial  privind  lipsa  de  proprietăți  la
solicitant, membrii familiei lui sau persoanele aflate la întreținere (case, cote în case/apartamente
de  locuit,  terenuri  atît  în  Republica  Moldova  cît  și  peste  hotarele  ei,  case  construite  în
întovărășirile pomicole); 

certificatul, eliberat de către organul cadastral privind faptul că persoanele solicitante nu au
deținut în proprietate o locuinţă în ultimii 5 ani în Republica Moldova;

certificatul  eliberat  de  autoritățile  publice  locale  a  unităților  administrativ  teritoriale  pe
teritoriul căreia a domiciliat sau a avut reședința, persoana solicitantă privind faptul că nu a
primit anterior lot de teren pentru construcții sau locuință;

certificatul,  eliberat  de  oficiul  teritorial  al  CRIS  „Registru”  privind  evidența
domiciliului/reședinței solicitantului  și membrilor familiei acestuia, pe toată perioada de după
anul 1991;

certificatul eliberat de primăria localității în care solicitantul și membrii familiei acestuia
au domiciliu sau reședință, care confirmă faptul că acesta nu a beneficiat din partea statului şi
autorităţilor  publice  locale  de  credite  preferenţiale  şi  susţinere  exprimată  prin  materiale  de
construcţii  pentru  construcţia  de  locuinţe  sau  asistenţă  financiară,  indemnizaţii  unice  pentru
construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi, în schimbul acordării
creditelor preferenţiale;
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certificatul  din  partea  angajatorului/autorităţii  fiscale/băncii  cu  privire  la  venitul
solicitantului şi venitul membrilor familiei sale sau altor persoane întreţinute pentru ultimii trei
ani, inclusiv venitul obţinut din dobînda unor conturi de depozit, alocaţii, beneficii şi beneficii
sociale în numerar;

certificatul de la locul de muncă de bază care confirmă că beneficiarul este angajat, însoţit
de  o  copie  a  carnetului  de  muncă  completat  cu  date  recente  sau  certificatul  de  la  Agenţia
Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în cazul în care este şomer;

certificatul eliberat de primăria localității în care solicitantul are domiciliu sau reședință,
prin care se confirmă că suprafaţa locativă ce revine fiecărui membru de familie al solicitantului
este sub nivelul normei minime prevăzute prin lege;

decizia Comisiei constituite în conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 175 din 23.02.2016, privind modul de efectuare a
cercetării  tehnico-sanitare  a  locuințelor  pentru  recunoașterea  lor  ca  fiind  inutilizabile  pentru
locuit,  precum  și  modul  de  folosire,  reamenajare  sau  demolare,  privind  declararea  locuinței
sociale drept inutilizabilă pentru trai.

Persoanele,  care se bucură de dreptul prioritar  de a primi locuinţă socială,  conform
alineatului (2) din art.10 din Legea nr. 75 din 30 aprilie 2015, trebuie să prezinte suplimentar
documentele, ce confirmă acest drept, inclusiv:

copia certificatului privind gradul de dezabilitate şi capacitate de muncă al solicitantului
sau a persoanelor cu dezabilități la întreţinerea acestuia

copia certificatului de căsătorie, în cazul familiilor tinere; 

certificatele  de  naștere  a  copiilor  tripleţi,  cvadrupleţi  sau  mai  multor  copii  născuţi
simultan;

Cererea  depusă  se  înregistrează  în  registrul  de  evidență,  menționat  în  pct.  15  din
prezentul Regulament.

24.  Dosarul  persoanei,  solicitante  de locuință  socială  se  formează  de  către  organul
abilitat de către autoritatea administrației publice locale printr-un act normativ.

25.  În  caz  de  deces  al  persoanei  care  se  afla  la  evidență  în  comun cu  familia  sa,
membrii  familiei  acesteia  au  dreptul  să  se  afle  la  evidență  pentru  îmbunătățirea  condiţiilor
locative dacă se mențin temeiurile stipulate la art.10 din Legea nr. 75 din 30 aprilie 2015 cu
privire la locuințe și temeiul prezentului Regulament.

26. Persoanele care necesită locuinţe sociale sînt scoase de la evidenţă conform deciziei
organului care le-a luat la evidenţă în cazurile: 

a) schimbării condiţiilor locative sau sociale a acestora  și neîntrunirii de către aceștia a
condițiilor stipulate în art. 10 din Legea nr.75 din 30.04.2015 cu privire la locuințe;

b)  emigrării  legale  a  acestora  peste  hotarele  ţării  sau  schimbului  de  domiciliu  într-o
localitate din altă unitate administrativ-teritorială; 

c) prezentării de către persoană a informaţiei false care a servit drept temei pentru luarea la
evidenţă  sau  în  cazul  acţiunilor  ilegale  ale  persoanelor  cu  funcţii  de  răspundere  privind
soluţionarea problemei de luare la evidenţă pentru acordarea locuinţei sociale; 
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d) renunţării în scris de către persoana care a stat la evidenţă pentru acordarea locuinţei
sociale. 

27. Persoanele, care s-au făcut vinovate de încălcarea modului stabilit pentru luarea la
evidentă a cetățenilor, care necesită locuințe sociale, pentru scoaterea de la evidentă şi acordarea
locuințelor cetățenilor, poartă răspundere administrativă în conformitate cu legislația.

III. Modul de atribuire a locuințelor sociale și condițiile de instalare în locuințe și de
scoatere de la evidență a persoanelor, 

solicitante de locuințe sociale

28.Locuința socială se atribuie în locațiune persoanelor sau familiilor luate la evidentă,
al căror venit lunar pentru fiecare membru al familiei nu depășește minimul de existență stabilit
pe țară şi care întrunesc cumulativ următoarele condiții obligatorii: 

a)  nu au în  proprietate  locuință în  Republica  Moldova şi  peste  hotarele  ei,  teren pentru
construcția de locuinţe, terenuri cu altă destinație sau casă construită în întovărășirile pomicole,
precum şi nu au deținut în proprietate o locuință în ultimii 5 ani în Republica Moldova; 

b) nu au beneficiat din partea statului şi a autorităţilor administrației publice locale de credite
preferențiale pentru construcția sau procurarea locuinței şi susținere exprimată prin materiale de
construcție sau prin asistenţă financiară; 

c) nu au participat la privatizarea locuințelor, caselor individuale ori suprafața locuibilă a
acesteia a fost mai mică decît norma prevăzută în pct. 26, loturilor pentru construcție, terenurilor
pomicole, obținute anterior de la stat; 

şi una dintre următoarele condiţii suplimentare: 

a) dispun, în fondul public de locuinţe, pentru fiecare membru al  familiei de o suprafaţă
locuibilă totală sub norma minimă stabilită pentru suprafaţa locuibilă totală a locuinţei sociale; 

b)  locuiesc  într-o  locuinţă  din  fondul  public  de  locuinţe  care  nu  corespunde  exigenţelor
tehnice şi  sanitare  stabilite  pentru locuinţă,  fapt  confirmat  printr-un raport  tehnic eliberat  de
organul public abilitat. 

Prevederile  pct.  28  nu  se  aplică  în  cazul  persoanelor  stipulate  în  pct.  86  din  prezentul
Regulament.

29. De dreptul prioritar de a primi locuinţă socială în condiţiile pct.28 dispun: 

a) persoanele cu dezabilități severe care întrunesc condițiile prevăzute de Regulament; 

b) persoanele care îngrijesc minori cu dezabilități severe; 

c) familiile tinere, în sensul  Legii nr. 215 din 29 iulie 2016  cu privire la tineret,  care nu
dispun de o locuinţă; 

d) familiile în care s-au născut tripleţi, cvadrupleţi sau mai mulţi copii născuţi simultan; 

e)tinerii cărora li s-a stabilit statutul de copil rămas fără ocrotire părintească pînă la vîrsta de
18 ani sau pînă la dobîndirea/atribuirea capacității de exercițiu depline . 

30. Norma suprafeţei locuibile pentru locuinţa socială se stabileşte în mărime de 9 m2 și
10 m2 în cazul persoanelor care utilizează permanent un fotoliu rulant,pentru fiecare persoană, iar
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surplusul suprafeţei nu poate depăşi 12 m2 pentru o familie în cazul în care locuinţele nu au fost
construite conform standardelor pentru locuinţele sociale.

31. La acordarea în locaţiune a locuinţelor sociale nu se admite instalarea într-o cameră
a persoanelor de sexe diferite cu vîrsta de peste 9 ani, cu excepţia soţilor.

32. Persoanelor în etate şi persoanelor cu dezabilități, la solicitare, li se acordă locuinţe
la etaje inferioare.

33.  Locuințele  sociale  se  atribuie  în  locațiune  persoanelor  sau  familiilor  luate  la
evidentă în temeiul deciziei consiliului local sau a Primarului, în condițiile pct. 14 al prezentului
Regulament, fapt despre care persoanele vor fi înștiințate în scris în termen de 15 zile din ziua
adoptării deciziei. 

34. Locuințele se acordă persoanelor potrivit ordinii de succesiune, stabilite în registrul
de evidență,  ţinîndu-se cont de data luării  la evidenţă  și  în dependenţă de limita locuințelor
disponibile în localitatea respectivă.

35. Ordinea de succesiune se stabileşte pentru cetăţenii, luaţi la evidenţă la locul de
domiciliu sau reședință de către primăria în localitatea respectivă și se organizează într-o listă,
care se aprobă de către primarul localității.

36. Persoanele, care au dreptul prioritar de a primi locuința socială se includ în listele
de așteptare aparte pentru fiecare categorie de persoane.  Dacă persoana se bucură de cîteva
înlesniri pentru obținerea locuinței, ordinea de succesiune se stabileşte pe baza uneia dintre ele
după opţiunea ei.

37. În fiecare an, de la 1 ianuarie pînă la 15 martie, se precizează listele ordinii de
succesiune  pentru  obținerea  locuințelor  sociale,  în  continuarea  listei  existente,  se  stabileşte
ordinea de succesiune a persoanelor, luaţi la evidenţă pînă la 31 decembrie a anului precedent şi
care au solicitat locuința socială.

38. Din spaţiul locativ dat în exploatare şi eliberat cel puţin 30 procente se rezervă
pentru asigurarea cu locuinţe a cetăţenilor, care au dreptul la primirea prioritară a locuințelor
sociale.

39.  Locuinţele  sociale  se  oferă  reprezentanţilor  categoriilor  eligibile  în  următoarele
proporţii:

10% – persoanele cu dezabilități severe;

15% – familiile care întreţin minori cu dezabilități severe;

50% – familiile tinere în sensul  Legii nr.279-XIV din 11 februarie 1999 cu privire la
tineret, care nu dispun de o locuinţă;

15% – familiile  în  care s-au născut  tripleţi,  cvadrupleţi  sau mai  mulţi  copii  născuţi
simultan; 

10% – tinerii cărora li s-a stabilit statut de copil rămas fără ocrotire părintească pînă la
vărsta de 18 ani sau pînă la dobîndirea/atribuirea capacității de exercițiu depline care au împlinit
vîrsta de majorat şi nu au beneficiat de locuinţă din partea statului.
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40. Locuințele sociale se acordă persoanelor de către consiliul unității  administrativ
teritoriale  sau  primarul  acesteia  în  baza  deciziei  comisiei  consultative  pentru  domeniul
locuințelor.

Înainte de acordarea locuințelor comisia menţionată cercetează din nou condiţiile de
locuit ale fiecărei persoane înscrise în lista ordinii de succesiune, căruia se prevede să i se aloce o
locuință, şi prezintă propunerile sale la consiliului local.

41.  Înainte  de  adoptarea  deciziei  de  către  consiliul  local  cu  privire  la  acordarea
locuinței  persoanele,  solicitante  de locuință socială  trebuie să  prezinte  din nou, respectiv, la
primărie actele prevăzute în punctul 23 al prezentului Regulament, consimţămîntul în scris al
membrilor majori ai familiei la includerea lor în contractul de locațiune, precum şi angajamentul
în scris al membrilor majori ai familiei, prin care ei se obligă, ca după acordarea locuinței se
elibereze încăperile de locuit, ocupate mai înainte în fondul public.

De  la  persoanele  care  au  depus  actele  menționate  în  punctul  23  al  prezentului
Regulament cu cel mult 6 luni înainte de adoptarea deciziei de către consiliul local, nu se va
solicita înnoirea acestora.

42. Locuința, acordată persoanelor pentru domiciliere, trebuie să fie amenajată potrivit
condiţiilor  existente  în  localitatea  respectivă,  să  corespundă  cerințelor  sanitare  şi  tehnice
stabilite.

43. Încăperile de locuit acordate trebuie să se afle în raza localității respectiv.

44.  Nu se  permite  instalarea  cetăţenilor  în  încăperile  de  locuit  eliberate  din  casele
avariate şi din alte clădiri neadaptate pentru domiciliere, care urmează să fie demolate ori trecute
în categoria celor nelocuibile.

45. La stabilirea mărimii  locuinței,  ce se acordă,  se va ţine cont de faptul,  dacă în
familie este o femeie gravidă în cazul cînd vîrsta sarcinii exclude întreruperea ei și/sau în familia
solicitantului este o persoană cu dezabilități.

46. Dacă în locuința, în care locuiesc doi sau mai mulţi locatari , s-a eliberat o cameră,
ce nu este izolată de o altă încăpere de locuit, ea i se transmite chiriașului, care ocupă încăperea
alăturată  în  cazul  cînd  ultimul  întrunește  condițiile  expuse  în  prezentul  Regulament  privind
obținerea locuinței sociale în temeiul cererii depuse la primărie.

47.  Dacă  a  survenit  situația  cînd  locatarul   ocupă  locuința  socială  cu  o  suprafață
excedentară  celei  stabilite  în  punctul  30  din  prezentul  Regulament,  el  este  în  drept,  cu
consimţămîntul membrilor familiei să ceară primăriei să-i acorde, în modul stabilit, o încăpere de
locuit mai mică în schimbul celei, pe care o ocupă.

48. Cînd locatarul se mută dintr-o locuință în alta împreună cu toată familia, el este
obligat  să  elibereze  şi  să  predea,  pe  baza  unui  proces-verbal,  administratorului  de  locuinţe,
locuința, ocupată mai înainte, şi instalațiile din ea, respectând condiţiile, prevăzute în contractul
de locațiune.

49. Locatarii cu care a fost semnat contractul de locațiune trebuie să se instaleze în
locuințele contractate într-un termen de pînă la 30 de zile.

50. Scoaterea persoanelor care necesită locuinţă socială de la evidenţă se efectuează
prin decizia consiliului local. 
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51. Decizia consiliului local trebuie să conţină temeiurile de scoatere de la evidenţă a
persoanei  care  necesită  locuinţă  socială.  Adoptarea  deciziei  de  scoatere  de  la  evidenţă  se
realizează în prezenţa la şedinţa consiliului local a persoanei interesate, invitată în formă scrisă
cu 15 zile înainte de data de convocare a şedinţei.  În caz de refuz de participare la şedinţă,
decizia se adoptă în lipsa persoanei interesate, informînd-o în scris despre decizia adoptată în
termen de 15 zile de la data la care a avut loc şedinţa consiliului local.

IV. Folosirea locuințelor sociale

52.  Folosirea  locuințelor  sociale  se  efectuează  în  temeiul  contractului  de  locațiune
încheiat în condițiile prevederilor capitolul VI din prezentul Regulament.

53. Locatarul locuinţei sociale este obligat să plătească pentru folosirea acesteia şi pentru
serviciile  comunale şi  necomunale conform termenului stabilit  în contractul  de locaţiune sau
conform datei indicate în factura eliberată, dar nu mai tîrziu de data de 30 a lunii în care e
primită factura. 

54.  În  cazul  lipsei  temporare a  locatarului  sau a  membrilor  familiei  sale,  locuinţa  se
menţine  după  aceştia  pentru  perioada  stipulată  în  contractul  de  locaţiune,  cu  condiţia  plăţii
depline pentru folosirea locuinţei  şi  pentru serviciile  comunale şi  necomunale,  specificate  în
contract.

55.  Controlul  asupra  folosirii  şi  întreţinerii  locuinţelor  sociale,  precum  şi  asupra
corespunderii locuinţelor şi serviciilor comunale prestate exigenţelor tehnice, se efectuează de
autorităţile publice centrale şi locale.

56.  Prejudiciul  cauzat  de  folosirea  neconformă  a  încăperilor  sau  de  încălcarea
prevederilor legislaţiei sau ale contractului de locaţiune este reparat de către locatar şi poate servi
drept temei pentru rezilierea contractului.

57. Proprietarul locuințelor sociale are dreptul și obligația de reparație sau reconstrucție
a  locuințelor,  iar  condițiile  de  efectuare  a  lucrărilor  menționate  urmează  a  fi  stipulate  în
contractul de locațiune.

58. Locatarul locuinței sociale are dreptul la reparația locuinței sociale doar cu acordul
autorității/unității  desemnate să administreze locuința socială. În acest caz locatarul nu poate
pretinde la recuperarea cheltuielilor suportate. Toate îmbunătățirile efectuate la locuința socială
de către locatar trec gratuit în contul proprietarului.

59.  În  cazul  în  care  reparaţia  sau  reconstrucţia  locuinţelor  nu  poate  fi  efectuată  fără
evacuarea locatarului,  proprietarul  locuinţei  sociale  este  obligat  să  acorde locatarului,  pentru
perioada lucrărilor de reparaţie, un alt spaţiu de locuit fără rezilierea contractului de locaţiune. În
cazul  refuzului  locatarului  şi  al  membrilor  familiei  sale  de  a  se  muta  în  locuinţa  oferită,
proprietarul locuinţei poate să solicite mutarea lor pe cale judiciară. 

V. Contractul de locațiune

60. Obiect al contractului de locaţiune a locuinței sociale reprezintă locuinţa izolată, care
este constituită din una sau din mai multe camere. 

61. Nu pot constitui obiect al contractului de locaţiune o parte de cameră sau o cameră
legată de altă cameră printr-o intrare comună (camere adiacente), precum şi încăperile auxiliare
(bucătărie, hol, antreu etc.), excepţie făcînd camerele folosite în comun de locatari în cămine.
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62.Contractul de locaţiune a locuinţei  sociale se încheie între proprietarul locuinţei  sau
autoritatea abilitată (în sensul Legii nr. 75 din 30 aprilie 2015 cu privire la locuințe) şi locatar în
termen de 30 de zile de la emiterea deciziei corespunzătoare a autorităţii administraţiei publice
locale, pe un termen de pînă la 5 ani. 

63. Termenul contractului poate fi prelungit pe un nou termen de 5 ani în cazul în care se
mențin condiţiile de obținere a locuinţei sociale, fapt ce va fi dovedit prin acte corespunzătoare. 

64. Lista documentelor prezentate pentru prelungirea contractului de locaţiune, însoțită de
o cerere pentru prelungirea contractului de locațiune, este stabilită în punctul 23 din prezentul
Regulament. Documentele urmează să fie prezentate la primărie cu cel puţin 6 luni înainte de
expirarea valabilității contractului.

65. Contractul de locaţiune trebuie să cuprindă, fără însă a se limita la acestea: 

a) numele, prenumele locatorului, domiciliul sau adresa juridică a locatarului, precum şi,
dacă este cazul, sediul autorităţii abilitate a acestuia; 

b) numele, prenumele, numărul actului de identitate şi, după caz, numărul de identificare
de stat al locatarului şi adresa de înregistrare la domiciliu sau reședință indicată în actul de
identitate de uz intern; 

c) adresa locuinţei care face obiectul locațiunii; 

d)  suprafaţa  locuibilă,  condiţiile  minime igieno-sanitare,  conform exigenţelor  minimale
stabilite pentru localitatea respectivă, denumirea spațiilor şi a echipamentelor de uz casnic de a
căror  utilizare  exclusivă  beneficiază  locatarul  şi,  dacă  este  cazul,  lista  spațiilor  şi  a
echipamentelor accesorii de uz comun ale clădirii; 

e) cuantumul chiriei lunare, regulile de modificare a acestuia şi modul de plată; 

f) suma plătită în avans în contul chiriei sau, dacă se prevede, suma garanției; 

g) data intrării în vigoare şi durata contractului; 

h)  persoanele  care  vor  locui  împreună  cu  titularul  contractului  pe  durata  valabilității
acestuia; 

i) drepturile  și obligațiile părților contractante în conformitate cu prevederile expuse în
articolele  35  și  36  din Legea  nr. 75 din  30  aprilie  2015 cu  privire  la  locuințe  și  alte  acte
normative ce țin de administrarea, exploatarea și întreținerea locuințelor sociale sau condițiile
expuse în acordurile internaționale, semnate de către Republica Moldova;

j)condiţiile de reziliere a contractului şi de eliberare a locuinţei;

k) alte clauze convenite între părți. 

66. La contract se anexează extrasul din Registrul bunurilor imobile, care confirmă dreptul
de proprietate al locatorului asupra locuinţei care urmează să fie transmisă spre închiriere. 

67.  La  contract  se  anexează  actul  privind  starea  tehnică  a  locuinţei  la  predarea  ei  în
folosință,  precum şi  instrucțiunile  tehnice  de  folosire  a  locuinţei,  indicând-se  condiţiile  de
exploatare,  întreținere  şi  verificare  periodică  a  elementelor  interioare  de  construcţie  şi  a
instalațiilor tehnice din dotare. 
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68. Acordul privind modalitățile de contractare şi receptare a serviciilor de comunicații
audio-video – televiziune, telefonie şi Internet – în clădire va fi încheiat de comun acord de către
locator şi locatar şi va fi anexat la contractul de locaţiune. 

69. Atunci cînd locuinţa închiriată se află într-un bloc locativ, locatorul are obligaţia să
comunice locatarului informaţia cu privire la destinația clădirii, beneficiul şi utilizarea spațiilor
individuale şi comune ale acesteia, precum şi cu privire la cota ce revine locuinţei închiriate. 

70. Atunci cînd părțile au convenit astfel, printr-o clauză contractuală, în privința lucrărilor
de îmbunătățire a locuinţei pe care le va executa locatorul, în contractul de locaţiune se stabileşte
condiţia de majorare a chiriei după realizarea acestor lucrări, cuantumul majorării şi data intrării
în vigoare a acesteia. 

71.  Sînt  nule  de  drept  orice  clauze  cuprinse  în  contractul  de  locaţiune  ce  contravin
prevederilor din articolul 34, alineatul (8) din Legea nr. 75 din 30 aprilie 2015 cu privire la
locuințe.

72. Pe lîngă plata pentru închirierea locuinţei sociale, locatarul este obligat să efectueze
plata pentru apa potabilă şi evacuarea apelor uzate, încălzire, alimentarea cu energie electrică,
gaze naturale, transportarea deșeurilor menajere solide şi lichide, ascensor şi pentru alte servicii
prestate  de locator sau de furnizorul  de servicii  comunale şi  necomunale,  conform facturilor
prezentate.  La  solicitarea  locatarului,  locatorul  este  obligat  să  prezinte  bonurile  de  plată  ce
confirmă cheltuielile respective. 

73. La momentul încheierii contractului de locaţiune, părțile stabilesc cuantumul chiriei,
care va include toate cheltuielile suplimentare,  cum ar fi  cheltuielile de întreținere curentă a
locuinţei  închiriate,  cotizația  la  reparaţia  capitală  a  clădirii,  cheltuielile  pentru  întreținerea
curentă a încăperilor de uz comun. După încheierea contractului, locatorul nu va avea dreptul de
a cere de la locatar plăti suplimentare neprevăzute la momentul încheierii contractului. 

74. Cuantumul chiriei poate fi modificat de comun acord al părților sau la cererea uneia
dintre părți. 

75. Modificarea contractului de locaţiune, în cazul apariției necesităților, se efectuează: 
a) cu acordul comun al părților;
b) în temeiul hotărârii instanței de judecată.

76. Rezilierea contractului se va face în conformitate cu prevederile expuse în articolul 43
din Legea nr.75 din 30 aprilie 2015 cu privire la locuințe.

77.  În  cazul  acumulării  datoriilor  timp de 6 luni  consecutive la  plata  pentru locațiune
și/sau serviciile comunale, alte plăți stabilite de legislația în vigoare, autoritatea desemnată cu
dreptul sesizează instanța de judecată privind evacuarea locatarilor din locuința socială.

VI. Condițiile de acordare a locuințelor sociale în legătură cu reconstrucția/reparația
capitală, schimbarea destinației sau demolarea locuinței sociale

78.  În  cazul  în  care  reparaţia  sau  reconstrucţia  locuinţelor  nu  poate  fi  efectuată  fără
evacuarea locatarului,  proprietarul  locuinţei  sociale  este  obligat  să  acorde locatarului,  pentru
perioada lucrărilor de reparaţie, un alt spaţiu de locuit fără rezilierea contractului de locaţiune. În
cazul  refuzului  locatarului  şi  al  membrilor  familiei  sale  de  a  se  muta  în  locuinţa  oferită,
proprietarul locuinţei poate să solicite mutarea lor pe cale judiciară.
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79.  Locuinţa  oferită  pentru  perioada  de  reparaţie  capitală  sau  reconstrucţie  a  blocului
locativ  trebuie  să  corespundă  exigenţelor  minimale  pentru  locuinţă  şi  să  fie  în  localitatea
respectivă. 

80. Termenul de efectuare a reparaţiei capitale sau reconstrucţiei locuinţei se stabileşte de
comun acord de către locator şi locatar printr-un acord adiţional la contractul de locaţiune. 

81. În acordul adiţional se stabilesc condiţiile şi cheltuielile de mutare în altă locuinţă, plata
pentru închirierea altei  locuinţe,  care nu poate depăşi  plafonul  stabilit  anterior, obligațiile  şi
responsabilitățile ce le revin părților după efectuarea reparaţiei  capitale a locuinţei.  Trecerea
locatarului şi a membrilor familiei sale din locuinţa ocupată de ei în altă locuinţă şi reinstalarea
lor în încăperea reparată/reconstruită se efectuează din contul mijloacelor proprietarului locuinţei
din fondul public. 

82. După efectuarea reparaţiei capitale sau reconstrucţiei, proprietarul locuinţei este obligat
să ofere această locuinţă locatarului care o folosea anterior şi cu care are încheiat un contract de
locaţiune. 

83.  În cazul  în  care,  în  procesul  de reparaţie  capitală sau reconstrucţie,  locuinţa  a  fost
replanificată,  iar  suprafaţa  acesteia  a  fost  majorată  sau  micșorată  esențial,  proprietarul  este
obligat să acorde locatarului o altă locuinţă de calitate de utilizare similară celei ocupate anterior,
pînă la efectuarea reparaţiei capitale sau a reconstrucţiei, în condiţiile contractului de locaţiune
încheiat anterior. Cu consimţămîntul locatarului, proprietarul poate acorda acestuia altă locuinţă,
cu încheierea unui nou contract de locaţiune.

84. În cazul în care blocul locativ cu locuinţe sociale urmează a fi demolat în legătură cu
exproprierea terenului  de pămînt  pentru  utilitate  publică sau locuinţele  din  bloc nu mai  sînt
adecvate pentru locuire, iar destinaţia blocului urmează a fi schimbată în nelocuibilă, unităţile
cărora li  se atribuie terenul de pămînt sau blocul locativ care urmează a fi  schimbat asigură
persoanele care sînt  evacuate din acest  bloc,  în condiţiile  închirierii,  cu locuinţe  de aceleaşi
dimensiuni şi comodităţi.

85. În cazul în care blocul locativ cu locuinţe sociale este în stare avariată sau în pericol de
prăbuşire,  locatarilor  care  sînt  evacuaţi  din  aceste  încăperi  li  se  acordă  în  locaţiune  o  altă
locuinţă, în temeiul deciziei consiliului local, în limita locuinţelor disponibile.

VII. Particularitățile de atribuire a locuințelor sociale persoanelor 
care nu au privatizat locuința în care locuiau

86.  Persoanele  care  nu  au  privatizat  locuințele  în  care  locuiesc,  în  conformitate  cu
prevederile articolului 59, alin. (3) din Legea nr. 75 din 30 aprilie 2015 cu privire la locuințe și
cărora autoritatea publică locală le-a acordat statutul de locuințe sociale, urmează să depună la
primăria din localitatea respectivă în termen de pînă la 3 luni după declararea statutului locuinței
o cerere  cu privire  la  încheierea contractului  de locațiune  pentru ocuparea locuinței  în  care
locuiau.

87. Contractul de locațiune se încheie în condițiile expuse în punctul 65 din prezentul
Regulament.

88. Termenul contractului de locațiune pentru persoanele menționate în punctul 86 din
prezentul  Regulament  se  va  decide de către  proprietarul  locuințelor, primăria  din localitatea
respectivă  și  se va stabili  pentru o perioadă nu mică de 5 ani.  Proprietarul locuinței sociale
decide  asupra  unui  termen  mai  lung  de  5  ani  pentru  următoarele  categorii  de  populație:  1)
persoanele care au atins vîrsta de pensionare; 2) persoanele cu dezabilități severe; 3) familiile
care au în îngrijire persoane cu dezabilități severe; 4) familiile monoparentale în care sînt copii
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pînă la vîrsta de 18 ani; 5) familiile care au în îngrijire mai mult de 3 copii pînă la vîrsta de 18
ani.  Prelungirea contractului  pentru categoriile  3)-5)  se  va face în  condițiile  cînd se mențin
condiţiile de obținere a locuinţei sociale, stipulate în prezentul Regulament.

VIII Evidența locuințelor sociale

89. Evidența locuințelor sociale este obligatorie. Orice locuință proprietate publică, în a
cărei  privință  lipsesc  datele  de  evidență  prevăzute  de  pct.  4  al  prezentului  Regulament  se
consideră locuință socială,  proprietate a unităților administrativ teritoriale pe teritoriul căreia
este amplasată. 

90. Evidența locuințelor sociale se efectuează de către autoritățile/unitățile desemnate să
le administreze de către proprietarul acestora. Autoritățile/unitățile care administrează locuințele
sociale exercită drepturile și obligațiile proprietarilor în numele acestora.

91. Evidența  locuințelor  sociale  se  efectuează  prin  înregistrarea  acestora  în  Registrul
bunurilor imobile conform prevederilor Legii nr. 1543 din 25.02.1998 „Cadastrului bunurilor
imobile” și prin includerea costului de bilanț al acestora în evidența autorităților competente de
administrarea  lor.  În  Registrul  bunurilor  imobile  se  înregistrează  atât  dreptul  de  proprietate
asupra locuințelor sociale, cât  și dreptul de administrare a autorităților/unităților desemnate să
administreze locuințele sociale.

92. Actele, ce atestă dobândirea sau modificarea dreptului de proprietate asupra locuinței
sociale trebuie să conțină obligatoriu:

 numărul cadastral al bunului imobil;

 adresa acestuia;

 modul de folosință al locuinței (locuința socială);

 proprietarul locuinței;

 autoritatea/unitatea abilitată cu dreptul să administreze locuința socială.

93.  Autoritățile/unitățile care administrează locuințele sociale,  țin evidența contabilă a
acestora în conformitate cu prevederile Ordinului  Ministerului Finanțelor nr. 94 din 19 iulie
2010.

94. Valoarea de bilanț a locuinței sociale se stabilește în conformitate cu actele ce atestă
darea în exploatare a construcției. Costul locuinței sociale se stabilește prin împărțirea costului
construcției  la  suprafața  totală  echivalentă  a  tuturor  încăperilor  izolate  din  construcție  și
înmulțirea cu suprafața totală echivalentă a locuinței sociale. În cazul lipsei informației privind
costul construcției sau a locuinței sociale, costul locuinței sociale se determină în  baza evaluării
locuinței, efectuate în conformitate cu legislația în vigoare.

95. Transmiterea  locuințelor  sociale  din  proprietatea  statului  în  proprietatea  unității
administrativ teritoriale și invers precum și transmiterea administrării locuințelor sociale de la o
autoritate/unitate la alta se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat
prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 901 din 31.12.2015.

96. Locuințele trecute în proprietatea unității administrativ teritoriale în baza prevederilor
art. 59 din Legea nr. 75 din 30.04.2015 „Cu privire la locuințe” se iau în evidență de autoritățile
acestora prin acte de inventariere, aprobate de Consiliile locale în conformitate cu prevederile
Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală. Actele de inventariere trebuie
să conțină datele, prevăzute la pct. 4 și 6 al prezentului Regulament.
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97. Autoritatea/unitatea  competentă  de  administrarea  locuințelor  sociale  include  în
evidența sa locuința socială prin deschiderea și ținerea fișei locuinței sociale.

98. Modelul fișei locuinței sociale este indicată în anexa nr. 1.

99.  Caracteristicile  tehnice  și  datele  de  inventariere  se  includ  în  fișa  locuinței  în
conformitate  cu  datele  incluse  în  Registrul  bunurilor  imobile  și  în  evidența  contabilă  a
autorităților/unităților, în administrarea căreia se află locuința. Odată cu luarea la evidență a
locuinței sociale, autoritatea/unitatea în administrarea căreia se află aceasta, deschide și ține fișa
locuinței.

100.În  cazul  în  care  datele  indicate  în  pct.  11  contravin  evidenței  din  fișa  locuinței
autorității/unității  în  administrarea  căreia  se  află  locuința  socială  modifică  conținutul  fișei
locuinței în conformitate cu datele din registrul bunurilor imobile și evidența contabilă.

101.Decizia  de acordare a  locuinței  sociale,  datele privind locatarul  și  persoanele care
domiciliază  împreună  cu  el,  contractul  de  locațiune  și  data  expirării  lui  se  înscriu  în  fișa
locuinței în conformitate cu actele respective.

Anexa nr. 1

Fișa locuinței nr. _______

Data deschiderii _______________;

Temeiul deschiderii _____________________________________________________;

Numărul cadastral al imobilului ___________________;

Adresa: str. ______________________________, blocul ____, nr. apartamentului ____;

Explicații conform planului încăperii izolate:

Nr.

d/o
Nr. încăperii

Modul de

folosință

Suprafața în plan

(m.p.)
Mențiuni

1. locativă
2. locativă
3. bucătărie
4. WC
5. antreu
6.
7.
8.

Total:

Dotarea apartamentului:
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gaze naturale __;

apă potabilă, canalizare ___;

apă caldă menajeră __;

energie electrică ___;

ascensor _____;

transportarea gunoiului ____;

Servicii telecomunicații:

telefon ____;

tv cablu ____;

balcon/loggie ____;        interfon ____;

încălzire – centralizată/autonomă ____.

Dotarea cu echipamente de măsurare a consumului serviciilor comunale:

- Energie electrică ___;

- Apă potabilă ___;

- Apă caldă menajeră ___;

- Gaz naturale ___.

-

- Date despre locatari:
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-

N
- Numele,

prenumele

- Cod

person

al

-

A

- Data

și nr.

contr

actul

ui de

locați

une

- D

a

t

a

e

li

b

e

r

ă

ri

i

a

p

a

rt

.

- G

r

a

d

u

l

d

e

r

u

d

e

n

i

e

1. - - - - - -

2. - - - - - -

3. - - - - - -

4. - - - - - -

5. - - - - - -

6. - - - - - -

7. - - - - - -

8. - - - - - -

9. - - - - - -

10. - - - - - -

-



- Administratorul locuinței sociale                          ________________________________

-                                                                                ________________________________

-    _____________________________
___

-       (ziua, luna, anul)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Nota informativă
- la proiectul de hotărîre a Guvernului „Cu privire la aprobarea

Regulamentului cu privire la evidența, modul de atribuire și folosire a
locuințelor sociale”

-
-Ministerul  Dezvoltării  Regionale  și  Construcțiilor  a elaborat  proiectul  de

hotărîre  a  Guvernului  „Cu  privire  la  aprobarea  Regulamentului  cu  privire  la
evidență, modul de atribuire  și folosire a locuințelor sociale” în conformitate cu
prevederile articolului 9, alineatului (9) din Legea nr. 75 din 30 aprilie 2015 cu
privire la locuințe, care prevede că „Atribuirea locuinţelor sociale se efectuează
conform Regulamentului cu privire la evidenţa, modul de atribuire şi  folosire a
locuinţelor sociale, aprobat de către Guvern şi coordonat cu partenerii sociali.”.

-Principalele prevederi ale proiectului  se bazează pe prevederile normelor
din Legea cu privire la locuințe, nr. 75 din 30 aprilie 2015, articolele 9-20 ce țin de
condiţiile de obţinere, evidenţa persoanelor care necesită locuinţe sociale, scoaterea
de  la  evidenţă  a  persoanelor,  instalarea  persoanelor  în  locuinţele  sociale,
reconstrucţia şi replanificarea locuinţelor sociale, perceperea plăţii pentru folosirea



locuinţei sociale şi pentru serviciile comunale şi necomunale; acordarea locuinţei
în legătură cu demolarea sau schimbarea destinaţiei locuinţei sociale sau în cazul
evacuării din locuinţa socială aflată în stare avariată sau în pericol de prăbuşire,
precum  și  evacuarea  persoanelor  în  cazul  rezilierii  contractului  de  locaţiune  a
locuinţei sociale.

-Locul actului în sistemul de acte normative
- Regulamentul  cu  privire  la  evidența,  modul  de  atribuire  și  folosire  a

locuințelor  sociale  va  înlocui  Regulamentul  cu  privire  la  modul  de  acordare  a
încăperilor de locuit în R.S.S. Moldovenească, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr. 405 din 25 noiembrie 1987 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la
modul de acordare a încăperilor de locuit în R.S.S. Moldovenească” (Veștile, 1987,
nr.12,  art.  154),  cu  modificările  și  completările  ulterioare.  De  menționat  că
Hotărîrea Guvernului  nr  405 din 25 noiembrie  1987 se  propune prin prezentul
proiect spre abrogare.

-Evidenţierea elementelor noi
- În comparație cu Regulamentul cu privire la modul de acordare a încăperilor

de locuit în R.S.S. Moldovenească, noul proiect de Regulament este elaborat în
temeiul și conform prevederilor Legii nr. 75/2015 cu privire la locuințe, prin care a
fost  abrogat Codul cu privire la locuințe, nr. 2718-X din 03.06.1983. Legea cu
privire la locuințe a preluat spiritul normelor din actele legale adoptate după 1991.
Prin urmare și proiectul Regulamentului cu privire la evidență, modul de atribuire
și folosire a locuințelor sociale este elaborat, bazîndu-se pe actele legale adoptate
recent.

-De menționat, că noțiunea de locuințe sociale este o noțiune nouă pentru
legislația Republicii Moldova.

-Astfel, în comparație cu Regulamentul vechi, proiectul Regulamentului nou
conține:

- afișarea pe site-ul primăriei respective versiunii electronice a registrului de
evidență a persoanelor solicitante de locuințe sociale;

- norme  noi  de  atribuire  a  locuinței  sociale  în  locațiune  persoanelor  sau
familiilor luate la evidentă, al căror venit lunar pentru fiecare membru al familiei
nu depășește  minimul  de  existență stabilit  pe  țară  şi  care  întrunesc  cumulativ
unele condiții obligatorii, expuse în lege;

- numai  5 categorii  de persoane,  care  beneficiază  de dreptul  prioritar  de  a
primi  locuința  socială,  pe  cînd  în  vechiul  Regulament  acest  drept  au  avut  14
categorii de persoane. De menționat, că Regulamentul vechi prevede și asigurarea
cu locuințe în afara listelor de așteptare a încă 8 categorii de persoane;

- norma suprafeței  locuibile s-a majorat pînă la 9 m.p.  (a fost  8 m.p.),  iar
surplusul suprafeței nu poate depăși 12 m.p. pe familie;

- încheierea contractului de locațiune pe un termen fix,  și apoi prelungirea
acestuia dacă se mențin condițiile de obținere a locuinței sociale;



- la  momentul  încheierii  contractului  de  locaţiune,  locatorul  stabilește
cuantumul  chiriei,  care  va  include  toate  cheltuielile  suplimentare,  cum  ar  fi
cheltuielile  de  întreținere  curentă  a  locuinţei  închiriate,  cotizația  la  reparaţia
capitală  a  clădirii,  cheltuielile  pentru  întreținerea  curentă  a  încăperilor  de  uz
comun;

- condițiile  de  acordare  a  locuințelor  sociale  în  legătură  cu
reconstrucția/reparația  capitală,  schimbarea  destinației  sau  demolarea  locuinței
sociale;

- particularitățile  de  atribuire  a  locuințelor  sociale  persoanelor  care  nu  au
privatizat locuința în care locuiau.

-Referin  ț  ele la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare

- Proiectul  Regulamentului  nu  contravine  principiilor  expuse  în  Rezoluția
Parlamentului  European  din  11 iunie  2013  referitoare  la  locuințele  sociale  din
Uniunea Europeană (2012/2293(INI)(se anexează).

-Fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor
reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură

- Din  informația  parvenită
de  la  autoritățile  administrației  publice  locale,  la  solicitarea  Ministerului
Dezvoltării  Regionale  și  Construcțiilor,  este  necesară  asigurarea  cu  locuințe  a
circa 25,8 mii de persoane din categoriile persoanelor cu dezabilități severe care
nu sînt angajate în cîmpul muncii în legătură cu starea sănătăţii; persoanelor care
îngrijesc minorii cu dezabilități severe; familiilor tinere, în sensul Legii nr. 279-
XIV din 11 februarie  1999 cu privire  la  tineret,  care  nu dispun de o locuinţă;
familiilor  în  care  s-au  născut  tripleţi,  cvadrupleţi  sau  mai  mulţi  copii  născuţi
simultan; copiilor orfani care au împlinit vîrsta de majorat şi nu au beneficiat de
locuinţă din partea statului.

-Pentru construcția completă a locuințelor noi vor fi necesare circa 20,8
miliarde lei. În cazul în care se va purcede la procurarea locuințelor existente, în
special  pentru tinerii  specialiști,  cifra  enunțată  se  va reduce esențial,  deoarece
circa 50% din numărul total al necesarului de locuințe se solicită pentru familii
tinere. 

-Proiectul  de  hotărîre  nu  necesită  elaborarea  analizei  impactului  de
reglementare, deoarece nu reglementează activitatea de întreprinzător.

-Avizarea  și  coordonarea proiectului de hotărîre.  Ministerul  a transmis
spre avizare proiectul hotărîrii către Ministerul Economiei,  Ministerul Finanțelor,
Ministerul Muncii, Protecției Sociale şi Familiei,  Ministerul Sănătății, Ministerul
Educației,  Ministerul  Afacerilor  Interne,  Ministerul  Apărării,  Ministerul
Tehnologiei  Informației  şi  Comunicaţiilor,  Ministerul  Tineretului  şi  Sportului,
Primăria  mun.  Chişinău,  Primăria  mun.  Bălți,  Federaţia  Patronală
„CONDRUMAT”, Federaţia Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2012/2293(INI)


de  Construcții„SINDICONS”,  Congresul  Autorităților  Locale  din  Moldova,
Comitetul  Executiv  al  UTA GĂGĂUZ-ERI,  Consiliilor  raionale.  Majoritatea
covîrșitoare ale obiecțiilor și propunerilor prezentate au fost luate în considerație
la redactarea proiectului

-

-

-Anatolie ZOLOTCOV
VICEMINISTRU

-


