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                                                              DECIZIE  

  

nr. 11/10                                                                            din 12.12.2019 

  

 

Privind modificarea Deciziei Consiliului raional nr.6/5 din 

02.12.2004 „Cu privire la aprobarea Regulamentului şi 

instituirea Comisiei de privatizare a fondului de locuinţe” 

 

  

 În baza Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; 

Avînd în vedere constituirea Consiliului raional urmare alegerilor locale din 20.10.2019, 

alegerea în funcţie a preşedintelui şi vicepreşedinţilor raionului Ungheni; 

 

 

Consiliul raional Ungheni  

D E C I D E : 

 

1. Se modifică Decizia nr.6/5 din 02.12.2004 „Cu privire la aprobarea Regulamentului şi 

instituirea Comisiei de privatizare a fondului de locuinţe”, după cum urmează: 

 

       P. 3 din Decizie va avea următorul conținut: 

        Se deleagă dlui Ghenadi Mitriuc, președintele raionului dreptul de a aproba deciziile comisiei de 

privatizare a spațiului locativ și de a desemna persoana responsabilă pentru semnarea contractelor de 

vînzare-cumpărare, transmitere –primire  a locuinței în proprietate privată. 

 

Se exclude: anexa nr.2 Componenţa Comisiei de privatizare a fondului de locuinţe 

Se include: anexa nr.2 Componenţa Comisiei de privatizare a fondului de locuinţe în noua 

redacţie (se anexează). 

 

2. Se stabilește că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei  din funcțiile deținute, atribuțiile lor în 

cadrul Comisiei vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate, fără a fi emisă o nouă decizie. 

 

3. Se abrogă deciziile nr. 6/7 din 20.08.2015 Privind modificarea Deciziei Consiliului raional 

nr.6/5 din 02.12.2004 Cu privire la aprobarea Regulamentului și instituirea Comisiei de 

privatizare a fondului de locuințe și nr.5/34 din 26.10.2017 Privind modificarea Deciziei 

Consiliului raional nr.6/5 din 02.12.2004 Cu privire la aprobarea Regulamentului și instituirea 

Comisiei de privatizare a fondului de locuințe. 
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Ghenadi Mitriuc, preşedintele 

raionului. 

 

                           Preşedintele şedinţei                                                      Sergiu CAȚER 

 

 

               Contrasemnează: 

  Secretarul Consiliului raional                         Rodica  LIȚCAN 

  

 



Anexă 

la Decizia Consiliului raional Ungheni  

nr._________ din ____________2019 

 

 

 

 

 

COMPONENŢA  

COMISIEI DE PRIVATIZARE A FONDULUI DE LOCUINŢE 

 

Preşedinte: 

Mihail Diaconu, vicepreşedintele raionului 

 

Secretar: 

Angela Straticiuc, specialist principal, Aparatul preşedintelui  raionului 

 

Membri: 

Irina Toader, şef Serviciu juridic şi resurse umane 

Tudor Burlacu, registrator, Oficiul cadastral teritorial 

 Alexandr Cornei,  șef Direcție Centrul sănătate publică  Ungheni 

 Victor Reznic, şef Direcție deservire fiscală Ungheni 

 Dumitru Cucu, arhitect-şef al raionului 

  Silvia Brașoveanu, jurist, Primăria or. Ungheni 

 Nicolae Rusu, preşedinte, Asociaţia proprietarilor de locuinţe private nr. 35/3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar,    Rodica LIŢCAN 


