
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL $TEFAN VODA

DECIZIE nr.2/10
din 02 aprilie 2021

Cu privire la aprobarea componentei
Comisiei de privatizare a fondului de locuin{e
din raionul $tefan Vodd

Examinind demersul directiei economie gi atragerea investiliilor nr. l0 din 09 martie 2021;
in conformitate cu prevedlrile Legii nr.1324-Xil din 10 martie 1993 privatizdrii fondului de

locuinfe, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
In baza ari. 43 alin.(2), art. 46 din Legea privind administra{ia publicd locald nr. 436-XVI

din 28 decembrie 2006, Consiliul raional $tefan Vod6 DECIDE:

1. Se aprobd componenJa numericd in numdr de 9 membri gi componenfa nominald a
Comisiei de privatizare a fondului de locuinfe, in continuare (Comisie;, conform anexei.
2. Comisia va activa in conformitate cu prevederile Regulamentului parte componentd a
Legii nr. 1324-xr din 10. 03.1993 privatizdrii fondului de locuinfe;
3. Se stabilegte cd in cantl eliberdrii din functiile definute a unor membri ai Comisiei, atribuliile
lor vor fi executate de persoanele nou desemnate in func{iile respective, frr6, afi adoptatd o noud
decizie a Consiliului raional;
4. Se abrogd, decizia Consiliului raional $tefan Vodd rr.612l din 17.09.2015 ,,Cu privire la
aprobarea Comisiei de privatizare a fondului de locuinJe din raionul $tefan Vodd".
5. Controlul executdrii prezentei decizii se atribuie dlui Vasile Maxim, pregedinte al raionului.
6. Prezenta decizie se publici in Registrul de stat al actelor locale (actelocale.gov.md),
pe pagina web a Consiliului raional $tefan Vodd ) qi se aduce la cunogtin{a:

Pregedintelui raionului;
Direcfiei economie qi atragerea investifiilor;
Persoanelor nominalizate.

Pregedintele gedinfei
Contrasemneazd:

Secretarul Consiliului raional

Alexandru Balu{a

Ion furcan



AnexI
la decizia Vodi

2021

COMPONENTA NOMINALA
a Comisiei de privatizare a fondului de locuinfe

din raionul $tefan VodI

Pregedinte: Vasile Maxim, pregedinte al raionului;
Secretar: Tatiana Solomifchi, specialist principal, direcfie economie gi atragerea investiJiilor;
Membri:
Vladimir Baligari, vicepregedinte al raionului;
Ina Caliman, gef al direcfiei finan{e;
Oleg Topor, qef al Secliei situalii excepfionale $tefan Vodd;
Valeriu Boian, coordinator al Serviciului supravegherii de stat a sdndtdfii publice $tefan Vod[;
Maia Rogca, architect-gef al raionului $tefan Vodd;
Elena Ceban, gef al serviciului, registrator-qef, Oficiul cadastral teritorial $tefan Vodd;

reprezentantul autoritdfii administrafiei publice locale a localitdlii cdreia aparfine
spaJiul locativ.
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