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DECIZIA Proiect
nr. 05// V  

din /ft  . Of .2022
i

Cu privire Ia eliberarea ordinului de repartiţie
A

In conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. g) din Legea privind descentralizarea 
administrativă nr. 435 din 28.12.2006, art. 14 alin. (2) lit. b) d) din Legea privind administraţia 
publică locală nr. 436 din 28.12.2006, art. 59 alin. (3) din Legea cu privire la locuinţe nr. 75 din 
30.04.2015, art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (1) din Legea privatizării fondului locativ nr. 1324 din 
10.03.1993, Consiliul orăşenesc Cimişlia, DECIDE:

1. A elibera ordinul de repartiţie pe numele cet. şi cet.
pentru a participa la privatizarea spaţiului locativ situat în 

or. Cimişlia, str. apartament cu o (una) cameră, suprafaţa locuibilă
de 11,3 m2.

2. Executarea deciziei va fi asigurată de către primarul oraşului Cimişlia, Dl Sergiu 
Andronachi.

3. Prezenta decizie va fi publicată în Registrul de s$t al actelor locale şi pe pagina oficială a 
Primăriei oraşului Cimişlia.

Proiect iniţiat de Primar 
Avizat:

Secretarul Consiliului 

Jurist

Sergiu ANDRONACHI

Scristina PÎNZARI 

Ion SECARĂ

Notă informativă
la Proiectul de Deciziei nr. 0/Ş//V din / & . 0 <P .2022 

„Cu privire la eliberarea ordinului de repartiţie pentru spaţiul locativ,,

în adresa primăriei a parvenit cerere cet. (căsătorită
, prin care se solicită eliberarea ordinului de repartiţie pe numele său şi a fratelui său 

pentru privatizarea spaţiului locativ situat în or. Cimişlia, str. 
apartament cu o (una) cameră, suprafaţa locuibilă de 11,3 m.p., pe motiv 

că tatăl acesteia, pe numele căruia prin Decizia nr. 5 din 24.07.1991 a
fost eliberat bon de repartiţie, a decedat şi nu a reuşit să privatizeze apartamentul.

Examinând materialele prezentate la cerere s-a stabilit că în
concubinaj cu au avut 2 copii: , şi

Cet. (la moment decedată), nu a fost căsătorită cu

1

http://www.eimislia.md


, nefiind înscrisă nici în bonurile de repartiţie a spaţiului locativ susmenţionat. Totodată 
se menţionează că la data de 28.12.2010 a fost eliberat ordin de repartiţie pe numele fratelui

fără o decizie de consiliu în acest sens.
In contextul celor expuse se propune consiliului să accepte eliberarea bonului de

repartiţie pe ambii fraţi, 
poată participa la privatizarea apartamentului sus

Primar

Şi
enţionat.

pentru ca aceştia să

Sergiu ANDRONACHI
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