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REPUBLICA MOLDOVA
CONSIUUL RAIONAL CAHUL

tr\{D-3909, mun.Cahul, piap Independenpi, 2
tel.(299) 2-49-88, fax.(299) Z_Zf-liB

Nr.02l10-V

PECITYEJIUKA MOJUIOBA
pafrossr,rfr coBET rlxv"u

MD-3909, uyn.Ka:rya flnqa l4rrqenenaerqefi, 2
tel.(zge) z4e-r8, fax.(299) Z_20_St

DECTZIE
mun. Cahul

2 iunie 2A20

Cu privire ta lqlobarea Regulamentului cu privire la
modul qi condifiile de setectare a beneficiarilor qi
distrihuirea locuinferor pentru prturile sociare/economic
vulnerabile din raionul Cahul

in temeiul y 4? alin.(l) lit. c) qi alin. 2) alLegiinr. 43612006 privind administraf,a
qublicd locald, Legii Nr- 75/2afi-cu privire la locuin{e, ordinului MinisteruluiIlezvoltdrii Regionale qi construcfiilor w. 75 din 14.05 .2014 cu privire la aprobarea

-RtgYl*-entului 
cu privire la modul qi condiliile de desftqurare a proiectului decpnstruc{ie a locuinlelor pentru p[furile social/economic vulnerabile II, DecizieiConsiliului Raional catrul nr. 04/01-IV din 18 mai zan,,crr privire la participareaConsiliului Raional cahul in cadrul Proiectului de construclie a locuinletor pentru p6turilespcial/economic vulnerabile Ir", avizului avizului comisiei consultative de specialitateprobleme sociale (?nv[([mint, tinere! sport, culturd, sdndtate, asistentd social6, protectiadpepturilor copilului, utilizarea fo4ei.o* **r4, precum $i in scopul asigur[rii culqcuinfe sociale persoanele sociaUeconomic 

"vulnerabile' 
aflate in prezent initltposibilitateade accesa condi,tii satisfrcatoare de locuil consiliului Raional cahul

DECIDE:l. Se aprobd:

Regulamentul cu privire la modul qi condifiile de selectare a beneficiarilor sidistribuirea locuinlelor pentru paturile sociaie/economic r-1".;;;ffi;#di
cahul, conform anexei nr. r la prezenta decizie.
Formula de calcul a limitei de venit, calculata inbazaTs %din satariul mediuIunar egalizatde Scala oxfordpentnr dimensiuneagospodariei, conform anexeinr.2.

2' Se constituie Comisia de examinare a cererilor qi repart izarca locuinfelor sociale,conform anexei nr. 3., 
:"::519,:.:::,:ll.lmgei decizii se pune jn rycina dlui Marcel cenuqa,

l::?:,1Tnt:":::i*": !*:r, qi comisiei lonsuttative de speciau#;;;#rev l,r\rutv.1ll!

::::*,lTlTgT1: ,.::f1, 
'p:1 ylhra, sanatute, asistentra sociatr. protecfiadrepturilor copilului, utilizmei fotei

Pregedintele
Consiliului Yaleriu VALACHI

Consiliului

).

Cornelia PREPELITA
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Anexa nr. I
Consiliului Raional Cahul

nr. 0211 0-V din 02.06.2A20

lul(t
CU PRTYIRE LA MODUL SI DE SELECTARE A

1.

BBNEFICIARILOR $I DTSTRIBUIRE A LOCUINTELOR PENTRU
PATURil,E SOCIAL/ECONOMIC VULNERABILE I}IN RAIONUL CAEUL

I. PREYEI}ERI GENERALE

Regulamentul cu privire la modul qi condiliile de selectare a beneficiarilor qi distribuire a
locuinlelor pentru piturile sociaUeconomic vulnerabile din raionul Cahul (in continuare
,,Regulament"), stabilegte criteriile gi modul de selectare a beneficiarilor de locuin{e sociale,
metodele de organizare gi finantare a construcliei gi exploatErii locuinleior sociale, acor<iiate in
locafiune reprezentan[ilor categoriilor social/economic vulnerabile.
In contextul acestui Regulament, au fost definifi urmdtorii termeni:
Proiect de con"struc{ie a locuinselor socialel/- un complex de m[suri organiza{ionale, legale qi
financiare orientate spre crearea locuinlelor sociale, reprtuarw gi exploatarea acestora (in
continuare,"Proiecf ').

Solicitant de locuinld sociald- persoana care corespunde criteriilor de eligibilitate in cadrul
Proiectului, stabilite de prezentul Regulament.
Reprezentanlii pdturilor social/economic vulnerabile - persoanele care necesitl sau beneficiaza
de proteclie din partea statului: persoane cu dizabilitili severe (in conformitate cu LegeaNr. 60
din 30.03.2012 privind incluziunea sociat6 a persoanelor cu dizabilitaii), persoanele sau familiile
dezinstitutiarwlizate sau persoanele cu mulli copii, familiile gi persoanele care intretin copii cu
dizabilitfii severe? familiile tinere.
Beneficiar de locurnld sociald- solicitantul de locuinli sociald care a fost acceptat pentru
participarea in cadrul Proiectului, in modul prevdzut de prezentul Regulament.
Lccaircf& sociald - locuinfa destinat* pentru persoanele c*re necesit5 protecfie scciali din pertea
statului, acordatl" in locatiune benefi ciarului.
Proprietarul locuinSelor soeiale - organul administra{iei publice in administrarea cdruia vor trece
locuinfele sociale dup[ finali zarea constructiei.
Conffact de locafiune a locuinfei sociale - conffact incheiat intre beneficiarul locuintei sociale gi
proprietarul locuintei sociale, eare stahile$te conditriile de feilosire a locuinlei.
Criterii de eligibilitate - cerin{e obligatorii care rrrmeazd a fi indeplinite de potenJialii beneficiari
ai locuinfelor sociale in cadrul Proiectului. Criteriile de eligibilitate sunt indicate in Capitolul II,
iar coeficienfii de prioritate sunt prezentafi in Anexa 3 la acest Regulament gi corespund
sistemului de eligibilitate elaboratin comun cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.
Decizia Consiliului Laeal -Decizia organului administrafiei publice locale de nivelul II.

II. CRITERIILB DE ELIGIBILITATE $I METODA DE
DEPUNERE A CERERII DE SOLICITARE A I,OCUINTT,I

SOCIALE

3. Pentru locuin{ele sociale ce urmeazE a fi construite prin intermediul organelor administratiei
publice locale, solicitanlii trebuie sE fie cetiileni ai Republicii Moldova, care fac parte din
urmltoarele categorii :

Iocuitori ai municipiului Cqhul:
a) Persoane cu dizabilitiili severe;
b) Persoane dezinstitu{iorrarlizarte (orfani cu vArsta cuprinsi intre 18 gi 21 ani);

#fs
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c) Familiile cu cel pulin 3 copii minori, familiile cu un singur pirinte care cresc cel putin 2
copii minori;

d) Familiile sau persoanele cars intrelin copii cu dizabilithli severe;
locuitori ai raionului Cahul:

e) Familiile in care cel pulin unul dintre membrii familiei este angajat al unei institulii
bugetare sau activeaz[ ih sfera serviciilor publice, anga.iafi ai insituliilor bugetare din
mun. Cahul (din sectoarele educafie, sindtate, asistenld sociale, ordine public6)-.

Toate categoriile incluse in punctul 3 trebuie si intruneascl urmitoarele conditii obligatorii:- fiecare gospoddrie beneficiar{ trebuie si aibd un venit mai mic sau egal cu limita de venit
adoptatii prin Decizia Consiliului raional, calculati in baza a75o/o din salariul mediu lunar
oficial egaTizat de Scaia Oxford pentru dimensiunea gospoci5riei, cu exceplia categoriei e)
Familiile in care cel pulin unul dintre membrii familiei este angajat al unei lnstitupi bugetare
sau activeaz[ in sfera serviciilor publice, angajafi ai insitufiilor bugetare din mun. Cahul.- si fie inregisfiate pentru imbunntftirea condiliilor de trai de citre autoritalile locale din
localitatea in care urmeazd a fi construite locuin{ele sociale;

- membrii familiei (soful / sofia, copiii qi / sau alte persoane intrelinrse) si nu aibi in
proprietate locuin{e pe teritoriul Republicii Moldova pi peste hotarele ei, teren pentru
construclia de locuinte, terenuri cu alti destinalie sau cas6 construiti capital in intoverAgirile
pomicole, precum qi nu au ?nstrflinat o locuinld in ultimii 5 ani in Republica Moldova;

- nu au beneficiat din partea statului gi autoritililor publice locale de credite preferenliale gi
susfinere exprimat* prin materiale de construcfii pentru ccnstrucfia de lacuirrle sau asistenli
financiar6;

- nu au participat la privatizarea locuintelor, loturilor pentru constructie, terenurilor cu alt6
destinalie, caselor individuale, oblinute anterior de la stat;

- sI-gi desfiigoare activitatea profesionali sau sE fie inregistrat la Agenfia Teritoriald pentru
Ocuparea Forfei de Muncd din leicalitatea unde se construiesc locuinle sociale;
gi una din urmltoarele condifii adifionale (pentru de{inirorii de locuinfe):

- in fondul public de locuinte dispun pentru fiecare membru al familiei de o suprafaJi locativ6
total[ sub norma minim[ stabiliti de 9 mz pentru fiecare persoani, in conformitate cu Legea
nr.75 din 30.04.2015 Cu privire la locuinfe.

- locuiesc intr-o inc6pre din fondul pubtic de lcc';infe care nu corespunde exigenlelor tehnice
9i sanitare stabilite pentru locuire, stabilite in conformitate cu Hotirdrea Guvernului Nr. 175
din 23.A2.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a
cercetdrii tehnico-sanitare a locuinfelor pentru recunoaqterea llor ca fiind inutili zabilepentru
locuit, precum qi modul de folosire, reamenajare sau demolare, fapt confirmat printr-un
raport tehnic eliberat de organul ptrblic abilitat.

Pentru aparticipa in Proiect, solicitanfii unei locuinte sociale tre,buie si depund o cerere dupd
modelul prezentat in Anexa nr. I la acest Regulament.
Cererile trebuie intocmite gi depuse de fiecare solicitant in parte, din nume propriu.
Cererile solicitantilor de locuinfe sociale trebuie depuse la Consiliul raional Cahul qi vor fi
examinate inbaza criteriilor de eligibititate (Capitolul II) gi coeficientului de prioritate (Anexa
Nr. 3) de Comisia de examinare a cererilor qi repartizare a locuin;elor sociale.
Cererile se vor inregistra in ordinea receplionlrii acestora, in Registrul de evidenld a cererilor de
Iocuin{e soeiale (Anexa nr. 2 la acest Regulament).
Pentru a atgauza modul de completare a cererilor de cltre so'licitanlii de locuinle sociale,
Consiliul raional Cahul va stabili Ei va face publice prin intermediul paginii web, mass media,
televiziunii, radioului, internetului, locul, termenii, condiliile qi da,ta ?nceperii recepliondrii
cererilor qi documentelor necesare, criteriile de eligibilitate gi coeficienlii de prioritate, precu*
gi termenul limiti de depunere a cererilor.
Cererile solicitanlilor de locuinle sociale trebuie si fie ?nsofite de urmdtoarele documente:

l) Copia buletinului de identitate a solicitantului;
2) Copia buletinului de identitate a membrilor adulli ai familiei solicitantului gi copia

certificatuluide na4tere a copiilor minori;

5.

6.

7.

9.

10.
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3) Copia buletinului de identitate a persoanelor intretinute de solicitant gi certificatul de la
subdiviziunea de asistenJi social[ a organului administratiei publice locale;

4) Copia certificatului de c[sdtorie, dac6 este cazul;
5) Certificatul cu privire la inregistrarea solicitantului pentru imbun6tiitirea condiliilor de

bai, eliberat de autoritiifile adminisfiafiei publice locale din localitatea ?n care se
construiesc locuinlele sociale, cu indicarea componenlei familiei;

6) Certificatul eliberat de Oficiul Teritorial Cadastral sau de Prim[rie (in cazul in care bunul
imobil nu este inregistrat la Oficiul Teritorial Cadastral), qi ci membrii familiei (soful /
soti4 copiii gi / sau alte persoane intrelinute) nu defin in proprietate locuinle pe teritoriul
Republicii Moldova 5i peste hotarele ei, teren pentru construcfia de locuinle-terenuri cu
alt6 destinatie sau casl construitii capital in intov[r6qirile pomicole, precum qi nu au
instrdinat o locuinlS in ultimii 5 ani in Republica Moldova;

7) Certificahrl de la locul de muncd d ebafrcare confirml c[ beneficiarul este angalat,insotit
de o copie a carnetului de muncl completat cu date recente sau certificatul d; ia Agenlia
Teritorial[ pentru ocuparea Fo4ei de Munci, in cazul in care este gomer;

8) Documente cu privire la starea de sinitate a solicitanfului sau a persoanelor intreiinute;
gicertificatul eliberat de subdiviziunea de asistent6 medicali/sociall a organului
admini stra{iei publice locale;

9) Certificatul din partea angajatorului/autoritdtii fiscale/bdncii cu privire la venitul
solicitantului givenitul membrilor familiei sale sau altor persoane intr4inute pentru
ultimii trei ani, inclusiv venitul obiinut din dobdnda rmor conturi de depozit, alccatii,
beneficii gi beneficii sociale in numerar.

10) Certificatul eliberat de Primiria unitiitii administrativ-teritoriale de la locul de regedintd
a solicitantului, 

_care confirmi faptul ci acesta nu a beneficiat din partea statului gi
autoritiitilor publice locale de credite preferen{iale gi sustinere exprimati prin materiaie
de construcfii pentnr construcfia de loctrinle sau asistenf* financiarfl

11) Certificatul eliberat de Primiria unitnfii administrativ-teritoriale de la locul de repedin{i
a solicitantului, ce confirm6 faptul cI solicitantul n,u a participat la privitizarea
locuinfelor, loturilor pentru construcfie, terenurilor cu altd destinafie, caselor individuale,
oblinute anterior de la stat;

l2) CopiaDiplomei de studii;
qi dupi ca4 (pentru solicitanfii de(initori de locuinfe)

13) Certificatul eliberat de Primiria unitilii administrativ-teritoriale, prin care se confirm[ cE
suprafata locativ[ ce revine fiecirui membru de familie al solicitantului este sub nivelul
normei rninime previzute prin lege;

14) Raportul tehnic eliberat de autoritatea publicfi competentii, care confirmi cI, casa
solicitantului nu intrunegte exigenfelor tehnice gi sanitare corespunzdtoare.

III. MODUL I}E EXAMINARE A CERERILCIR $I
REPARTIZAREA LOCUINTELOR SOCIALE

Pentru selectarea beneficiarilor de locuinfe sociale ce se construiesc de c6tre Consiliul
Cahul, printr-o Declg,ie a Consiliului se instituie o Comisie care va consta din cel
persoanez qi anume:

1) Pregedintele Raionului - Pregedintele Comisiei;
2) Primarul localitdlii- Vice pregedintele Comisiei;
3) Vicepregedintele raionului responsabil de domeniul social
4) Un reprezentant al subdiviziunii de asistenfi sociali a organului administraliei publice

locale;
5) $eful Serviciului juridic din cadrul Aparatului pregedintelui raionului (persoana

responsabilE de tinere a Registrului de Eviden{i a Cererilor de locuinte sociale);

raional
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13.

6) Specialistul in problemele privatizdrii qi postprivatizdrii din cadrul Consiliului Raiona
Cahul:

7) Un reprezentant al subdiviziunii de administrare a fondului locativ din cadrul organ
administraliei publice locale;

8) Doi reprezentanti ai organizafiilor nonguvernamentale (OlrlG-uri, etc.) ca.re au tangenld c
societatea civil6:

9) Trei consilieri locali (unul din cadrul Consiliului local de nivelul intii si doi din
Consiliului local de nivelul al doilea);

Incaz de necesitate,valvor fi invitat/invita{i (fir6 drept de vot) un consilierjuridic, gefii de secfii
diviziuni ale institu{iilor bugetare, legate de activitatea comisiei
Se stabilegte c6, in caz de eliberare a mernbrilor comisiei, atribufiile lor in cadul acesteia
exercitate de persoanele noi desemnate ?n funcfiile respective, fbri emiterea un(
decizii/dispozifii.
Comisia iqi va incepe activitatea cu 3 luni inainte de finalizarea lucrdrilor de constructie
obiectivele de locuinte sociale, in strictii conformitate cu prezentul Regulament.
Comisia are urm[toarele akibulii de activitate:

1) examineazdcercrile depuse de solicitanlii de locuin{e sociale;
2) verifici legalitatea actelor justificative prezentate;
3) verificl intrunirea condiliilor de c6tre solicitanti, in conformitate cu criteriile de

eligibilitate specificate in Capitolul II;
4) acord[ puncte fiec[rui solicitant, in conformitate cu sistemul coeficienlilor de prioritate,

indicafi in Anexa 3,
5) examineazi dup[ caz, cererile pentru prelungirea termenului de locafiune sau in cazul

eliberirii locuin,tei inainte de termen a solicitirilor de locuin,te sociale, in condifiile
prezentului Regulamen[

6) intocmeqte gi prezint[ spre aprobare Consiliului raional Cahul, lista finald a beneficiarilor
de locuinte sociale.

14. in cele din urmd, in bazarezultatelor examindrii qi conform scor,ului oblinut, Comisia va selecta
beneficiarii care vor fi in drept si primeasc[ in locafiune locuinta sociald. Lista final[ a
beneficiarilor va fi confirmati obligatoriu prin Decizia Consiliutui raional Cahul pi va fi frcutd
pubHcnin mass media

15. Comisia se intruneqte ori de cite ori este necesar pentru exaiminarea chestiunilor ce lin
atribufiile sale. Comisia iqi va incheia activitatea odatii cu receplia finala a obiectiveior
locuinfe sociale.

IV. FINANTAREA CONSTRUCTIEI LOCUINTELOR
SOCIALE

Costul total estimat al proiectului constituie 14242344,78lei., dintre care ll3gg7gl,g2 lei
reprezintii sumaimprumutului oferit de Bancade Dezvoltare a ConsiliuluiEuropei (in continuare
,FCE'l qi resiul sumei, esiimat 1a2 853 562,961ei va constitui cofinanlarea Consiiiului raionai
Cahul. Imprumutul este oferit de BCE pentru un termen de pdni la20 ani, inclusiv perioada de
gratre de 5 ani.
Debursarea creditului va avea loc in shicti conformitate cu Acordul - Cadru de lmprumutincheiat
intre BCE Ei Republica Moldova (LD 1756 (2011), in tranqe, in funclie de progreJul lucr[rilor de
constructie a locuin,telor sociale.

v. ORGAMZAREA CONSTRUCTTET LOCUTNTELOR
SOCIALE

18' Organizarea procesului de construcfie a locuin{elor sociale ests condusl de Unitatea de
Implementare a Proiectului (tm II] instituiti in conformitate cu Hotirirea Guvernului Nr. 988

16.
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din 24 decembrie 2012, care asigurd managementul, coordonarea, supravegherea progresului
lucr[rilor de construc{ie qi raportarea c[tre BCE.
Dupd frnalizarealucrf,rilor de constructie qi recepliei finale a obiectivelor de locuinfe sociale,l;lp
II transferl obiectivele de locuin$e sociale gi lotwile adiacente Pnoprietarilor locuinlelor sociale
respective care sunt succesori legali qi care asigurS exploatarea gi intrelinerea lor ulterioari.

VL MODUL DE REPARTIZARE A LOCUINTELOR
SOCIALE

Locuinfele sociale se ofer{ reprezentanfilor categoriilor eligibile 1h urmatoarele proporfii:
l0% - persoanele cu dizabiliti{i severe;
ffiYo' persoanele dezinstituiionalizate iorfani cu vtrsta cuprins6 intre lB gi 21 ani);
15% - familiile cu cel pulin 3 copii minori, familiile cu un simgur pirinte care cresc cel puJin
2 copii minori;
15% - familiile care infiefin copii cu dizabilitdli severe;
5A%'familiile in care cel pufin unul dintre membrii familiei este angajat al unei institufii

^ bugctarc sau acfivcazi ?n sfcra scwiciilor publicc.
21. lncazul in care se indicd lipsa unei cakgorii eligibile sau numSrullde persoane nu corespunde cu

procentajul de mai sus, procentajul rdmas se imparte intre celelalte categorii eligibile in
conformitate cu propcrfia stabilitii in p. 20, inbazaunei Decizii a Consiliului raional.

22- incazul unor calamitfli naturale sau alto, situa{ii excepfionale, procentajul indicat in pct.20 se
modificd in baza unei Decizii a Consiliului reicnal, pentru a asigrra cu locuinf[ p"r*o*n*l" rur*
au avut de suferit in urma unor astfel de situalii excepfionale.

23' Locuintele sociale se ofer6 inbazaunui contract de locafiune, incheiat pentru o perioad6 de 5 ani
infre proprietarul locuin{ei sociale sau autoritatea desemnati in acesticop qi fr.rup beneficiar
intr-un termen de 30 zile de la pronun{area Deciziei de c511e Consiliul raional . Termenul
Contractului poate fi prelungit pentnr ?ncd o perioadfl eonsecntJv[ de 5 ani in eazul p5-strdrii
condiliilor pentru oblinerea locuinlei sociale, acest fapt fiind confirmat prin documente rilevante
in conformitate cu p. 4 al acestui Regulament. Pachetul de documente trebuie prezentat
proprietarului locuintelor sociale sau organului special desemnat cel pulin cu 6 luni inainte de

3xpirarea termenului confiactului, pentru a prelungi contracful de locagiune.
24. ln cazul imbundtdfirii condifiilor economice sau sociale ale gospodiriei beneficiarului, fapt care

se verificd de fiecare datl inainte de prelungirea contractului de-locaflune, locatarul va trebui fie
s[ pdrdseasci locuin{a in termen de 3 luni dupd expirarea termenului contractului de locafiune
sau sd accepte si achite un tarif mai mare pentru chirie, proporfional cu imbundtdtirea conditiilor,
conform tarifului de loca,tiune de pe piaf4 pentru o locuin{i similsr6. Chiria include ajust6rile la
inflalie, luind in consideralie cregterea costurilor de intretinere, dar nu mai des de o singur6 datd
pe an.

25. Cantractul de locafiune trebuie si prevadd condifiile de incetare a contractului, suma chiriei,
drepturile 9i obligaliile fiec[rei pirfi, condi]iile de cregtere a tarrifului pentru chirie, conform
punctului 24 de mai sus, precnm gi sancfiunile aplicate in cazul inc6lclrii prwederilor
contractuale.

vrr. EXPLOATAREA LOCUTNTELOR SOCTALE

26. Locuin$ele social,e construite prin intermediul Proiectului se administreazd de proprietarii
locuintelor Proprietarii locuinfelor asiguri exploatarea ulterioarf a locuinlelor sociale, fie direct
sau prin intermediul institufiilor de gos@irie comunali.

Anexe:

1. Formular de cerere cu lista documentelor necesare.
2. Registrul de Eviden{I a Cererilor de Locuinle Sociale.
3. Ghidul criteriilor de selectare pentru acordarea locuin{elor socialerin loca{iune.

20.



Anexa 1
la Regulamentul cu privire Ia modul 9i condiliile de selectare a

beneficiarilor g:i distribuire a locuinlelor pentru
piiturile social/econoniric vulnerabile din raionul Cahul

FORf,IUI.AR DE CERERE

Se completeazl de cdtre persoana responsabill din cadrul
autoritiilii administrafiei publice locale

Num5r de inregistrare _-
Data lnregistririi

Numele, prenumele 9i semnitura persoanei responsabile

Autoritatea adnoinistrafiei publice locale

Din partea cetiit;eanului

Dsmiciliatla

Telefon de contact

CERERE
Solicit si fiu inclus/inclusi in Registrul de evidenli a cererilor de locuinfe sociale construite prin

intermediul Proiectului de Constru4ie a Locuinfelor pentru Pdturile Social'Vulnerabile IL

La cerere se anexeazi:

Copia buletinului de identitate a solicitantului;

Copia buletinului de identitate a membrilor adulli ai familiei solicitantului gi copia certificatului de
nagtere a copiilor minori;

Copia buletinului de identitate a persoanelor intrefinute der solicitant gi certificatul de la
subdiviziunea de asistenfi socialr a organului administrafiei putrlice locale;

Copia cerlificatului de c5sitorie;

Certificatul cu privire la inregistrarea solicitantului pentru lnnbundtilirea condiliilor de g"ai,
eliberat de autoritilile administraliei pubtice lccale din lccalitatea in care se construiesc lccuintele
sociale, cu indicarea componentei familiei;

Certificatul eliberat de Oficiul Teritorial Cadastral sau de Primirie fin cazul in care bunul imobil nu
este inregistrat la Oficiul Teritorial CadastralJ, 9i cd membrii familiei {so}ul / so}ia, copiii gi / sau
alte persoane lntreginuteJ si nu aibi tn proprietate locuinle pe teritoriul Republicii Moldova gi
peste hotarele ei, teren pentru constructia de locuinfe, teren:uri cu alti destinagie sau casl
construitii capital in intovirdgirile pomicole, precum gi nu au instrbinat o locuingi in ultimii 5 ani
in Republica Moldova;

Certificatul de la locul de muncd de bazi care confirmi cd beneficiarul este angajaf insofit de o
copie a carnetului de muncd completat cu date recente sau certificatul de la Agen$a Teritoriald
pentru Ocuparea Fortei de Muncl, ?n cazul in care este gcmer;

Documente cu privire la starea de sdnitate a solicitantului sau a persoanelor intrefinute; gi
certificatul eliberat de subdiviziunea de asistenp medicali/social5 a organului administrigiei
publice locale;

Certificatul din partea angajatoruluilautoritSlii fiscale/bincii cu privire la venitul solicitantului gi
venitul membrilor familiei sale sau altor persoane intrefinute pentru ultimii trei ani, inclusiv
venitul oblinut din dobAnda unor conturi de depozil alocafii, beneficii gi beneficii sociale ?n
numerar;
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4.

5.

6.

7.

9.



Certificatul eliberat de Primdria unitilii administrativ-terito:riale de la locul de regedinld a
solicitantului, care confirmi faptul cd acesta nu a beneficiat din partea statului gi auforiti;ilor
publice locale de credite preferenfiale gi suslinere exprimatii prin materiale de construcfii pentru
construclia de locuinte sau asistente financiari;

Certjficatul eliberat de Prim5ria unitfiii administrativ-teritoriale de la locul de regedintrd a
solicitantului, ce confirmd faptul cd solicitantul nu a participat la privatizarea locuingelor, loturilor
pentru construclio terenurilor cu alti destinafie, caselor individualg obfinute anterior de Ia staL

12. Copia diplomei de studii;

13' Certificatul eliberat de Primdria unit5fii administrativ-teritorialg prin care se confirmi cd
suprafata locativd ce revine fiecirui membru de familie al solir:itantului este sub nivelul norma
minim5 previzuti prin lege de 9 m2;

L4' Raportul tehnic eliberat de autoritatea publicd competenti, care r:onfirmi cd, casa solicitantului nu
intrunegte exigenlelor tehnice gi sanitare corespunzitoare.

Noti: Documentele anexate la cerere vor fi marcate cu biE de persoana care accepte seful de documente.

Data: 2420
S e mn dtu ra soli c i ta n tulu i

Dat;r 2A20
Semndtura persoanei responsabile

10.

LL.

Eu declar ci documentele prezentate suntveridice gi complete Ei ci prezentarea unor date false
sau incomplete care constati ineligibitihtea, duc la privarea de dreptul la o locuin;i sociali.
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Anexa
la Regulamentul cu privire Ia modul gi condiliile de selectare

beneficiarilor :$ distribuire a locuingelor
piturile social/economic vulnerabile din raionul

GHIDUL

criteriilor de Eligibilitate pentru acordarea Locuinfelor in locafiune

1. Criteriile de acces la locuinrgi:

1l Fiecare gospoddrie beneficiard trebuie si aibi un venit mai mic sau egal cuL iimita de
Consiliului Local, calculat?i in baza a75o/o din salariul mediu lunar oficial egalizat de Scala
gospodtrriei;

2J SI fie inregistrat pentru imbunitiilirea condifiilor de trai de chtre autoritifile locale din localitatea ih care urmeazi a fi
construite locuinfele sociale;

3l Membrii familiei fsoful I so!i4 copiii pi / sau alte persoane intrepnuteJ s5 nu aibi in proprietate locuinfe pe teritoriul
Repubiicii Moidova 9i peste hotarele ei, teren pentru construcgia cie locuinle, terenur! cu aitd destinafie sau case construit5
capital in intovtrrtrgirile pomicolg precum gi nu au instrlinat o locuingd in ultimii 5 ani in Republica Moldova;
4J Si nu beneficiaeze din partea statului gi autoritililor publice locale de credite preferentiale ti sustinere exprimat?i prin
materiale de construcgii pentru construcfia de locuinle sau asistenfr financiarr;
5J Si nu fi participat la privatizarea locuinplor, loturilor pentru constructie, terenurilor cu altl destinagie, caselor
individualg ob;inute anterior de la stat:

Ei una din urmdtoarele condilii adifionale:

' in fondul public de locuinfe dispun pentru fiecare membru al familiei de o suprafali locativi totali sub
norma minima stabiliti de9 m2 pentru fiecare persoanS, in conformitate cu Legea nr, 75 din 30,04.2015 Cu
privire la locuinge.

' locuiesc intr-o lncipere din fondul public de locuinle care nu core,spunde exigenlelor tehnice gi sanitare
stabilit€ pentru locuirg stabilite fn conformitate cu Hotiirfrea Guvernului wr. f i5 dtn ZZ.oz.ZOt6cu privire
la aprobarea Regularnenuiui privinci modui de efec-uare a cercethriii tehnico-sanitare a tocuinlelo. p.rrr.u
recunoaSterea lor ca fiind inutilizabile pentru locui! precum 9i modul de folosire, reamenajare sau demolare,
fapt confirmat printr-un raport tehnic eliberat de organul public abilitaL

6) sn'gi desfigoare acHvihtea profesionali sau si fie lnregistrat Ia Agenfia Tr:ritoriall pentru ocuparea Forlei de
Munci din localitatea unde se construiesc tocuinfe sociale

2. CRITERII.CADRU:

venit adoptaui prin
Oxford pentru dimensiu

LE CI]RENTE DETRAI

lq:ativi fin localiune, Drin permisiune de a locui acolo

Mai mult de 1? metri pdtrafi, pAni la $i inclusiv 15 metri pitra

la si inclusiv 12 metri

STAREA CIVILA CURENTA



cl I 3co ?

dl 4 copii 4

el Mai multde 4 copii

1 punct
pentru

fiecare cog

supliment

Itl

fl Alte persoane, indiferent de rlumlrul lor 2

Iitdfi, oricare a,r fi numirul lor 5

3 STAREA DE SANiTATI CI'RENTAI 10

al Persoane cu dizabilitifi severe 10

4 NrvEtuL pE sTUprI $r / sAU pEZVOLTARE PROFESIONALA maxim 5

al
Lipsa studiilor [invif5mintsecundar generali gi lipsa unui nivel db dezvottare
profesionali

0
bl Studii secundare generale, ffiri dezvoltare profesionald T

cl
studii secundare generale, cu dezvoltare profesionale (invd;imint secundar
profesional]

2

d) Studii me4ii de specialitate 3

el Studii superioare +

5 EXPERIENTA DE MUNCA maxim 1(
al Pdnd la un an 5
b] Mai mult dc un an 10

6 VENITI'L maxim20
a) Venitul constituie 807o si pdni la 100% din salariul mediu 10
bl Venitul cq4stituie 50o1o qi pini la B0% din salariul mediu r5
cl Venitul este mai mic de 50% din salariul mediu zo

7 srTUATtr SOCTALE SPECIALEz maxim20
al virsta de 18 ani pini la 21ani] 10

bl

Cetifenii, ale cf,ror locuinld a devenit neiocuibiii {in condigii iehni* r"u saniiare
critice sau supugi evacuirii forfate) sau ln rezultatul unor calamitiig naturale gi / sau
tehnogene

10
c') Familiile care intrefin [2 sau mai mullij copii cu dizabiliditi severe 10

1 - Conformitatea documentelor care demonstreazS starea de s5natate a solicitantului sau membrilor de familie ai solir
cu legislagia in vigoare va fi determinati de un consiliu medical special.
Solicitantul primegte 10 puncte pentru orice boal5 cronic5 de care suferd memtrrii familiei;

z - Solicitantul poate fntruni mai multe din criteriile indicate mai sus;
Exemplu: o familie sau persoare cu mutli copii minori fcel pu]in 3J, familie care intrqine copii cu dizabilitil]i severe.

Criteriile de ierarhizarestabilite prin punctajul acordatsuntaplicate doar solicitanlilor de locuinfe care au
rdeplinit toate criteriile de acces la locuinfi indicate mai sus;
In cazul inregistrdrii unor punctaje egale de cifiva solicitan]i, preferinfi se va acorda solicitanlilor care au cel
ni lnalt punctaj in baza criteriilor de protecfie sociali fstareacivila + stareil de sdnitate .ur.nte1. i.;;il"
ile acest criteriu nu este suficien! preferinfi se va acorda solicitanlilor in baza situaliei locative indicate
tcepAnd cu data intririi in vigoare a repartizirii locuinfelor; gi se vor procesa preferen;ial cererile acelor
:licitang ale cdror siolafie locauvr este sau se poate inriutifi in mod iminenl

10

- Lr t LtI t_U

indeplini
- In cazul
mai lnalt
care aces

incepAnd
solicitant



Anexa nr. 2
Consiliului Raional Cahul

nr.02l 1 0-V din 02.A6.2020

Formula de
calcultal in baza a75 V" din salariul mediu lunar

oficial egalizat de Scala Oxford pentru dimensiunea gospodiriei

FORMULA de calcul a limitei de venit:

LV = SML x75oh x K
unde:

LV - limita de venit
SML - salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anurl de referinti {*Se public6 in
Monitorul Oficial in fiecare an)
K - Coeficientul recomandat egalizat de Scala Oxford

FORLULA de calcul a coeficientului K

K=Ka+(0,3xP)
unde:
Ka - persoane adulte. Coeficientul se stabileEte in dependenlE de num6ru1 persoanelor in
gospodirie, conform tabelului nr. 1.

P - numdrul de persoane infief;nute, inclusiv minori.

Tabel Nr. 1

Coeficienfii recomandaf i egalizafi de scala Oxford pentru dimensirmea gospodariei

NotS: pentru am;[ 2A20 salariul mediu lunar pe economie prognozall este aprobat prin Hotdrirea de
Guvern Nr. 678 din27.12.2019 qi constituie 7 953lei.

Model de calcul a limitei de venit:

Familie compusd din 2 adulfi qi un copil
LV:7953 x75 o/oxK
K: 1,5 + (0,3 x 1): 1,8
LV : 7953 x 15 Yo x 1,8 = 10 736,55 lei

Familie compus[ din I adult qi 2 copii
LV: 7953 x 75 x K
K: 1,0 x (0,3 x2):1,6
LV = 7 953 x 75Yo x 116 = 9 543,6 lei

ps\*R
hT t(.\.$N \{a

Mi
W.ffid

Dimensiunea sospodlriei Coeficientul
1 (un) adult I
2 (doi) adulti 1,5
Persoane intrefinute ( inclusiv minori) CIte 0,3 / persoani



Comisia de examinare a cererilor si

Anexa nr. !
Consiliului Raional Cahu

.02/ 1 0-V din 02.06.202C

a locuinfelor sociale

CENU$A Marcel

MICLAUg Igor

CAtMiC Vladimir

MORARU Lilia

eRNzA Nicolae

RADU Svetlana

DRANGOI Sergiu

OSADCENCO Evgheni

BUNEA Nicolae

CIOBANU Svetlana

CUCEREANU Mihai

Pregedintele raionului Cahul, pregedintele Comisiei

Primar al s. Crihana Veche, Vi,cepreqedintele comisiei

Vicepreqedintele raionului Cahul responsabil de
domeniul social

$ef Direclia generalE asisten![ sociaii qi proteclie a
familiei

$ef Serviciul juridic qi resurse umane, Aparatul
preqedintelui raionului; persoana responsabilE de
recepfionarea cererilor qi de finerea Registnrlui ,Je
eviden{i a cererilor de locuinfe sociale isecretar al
comisiei)

Specialist superior in domeniul privatizirii si
postprivatk[rii, Direclia economie gi dezvoltare
teritoriali a Consiliului Raional Cahul

Reprezentant al subdiviziunii de administrare a
fondului locative din cadrul organului administratiei
publice locale a mun. Cahul

Consilier raional

Consilier municipal

Consilier raional

Reprezentant al societdlii civile,, Director ONG .-Pas
cu Pas"

Reprezentant al societifii civiie, pregedinte at
Consiliului Raional pentru partiroipare Cahul
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