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Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

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

În temeiul art. 19 lit. g) și art. 36 alin. (1) lit. b) din Legea finanțelor 

publice şi responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2014, nr. 223-230, art. 519), cu modificările ulterioare, 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Ministerul Finanțelor va aloca, din fondul de intervenție al Guvernului, 

4327,1 mii lei Consiliului orășenesc Lipcani, raionul Briceni, dintre care: 

1) 1645,0 mii lei – pentru demolarea blocului locativ avariat (5 niveluri, 

30 de apartamente) din strada Constantin Negruzzi, nr. 1, orașul Lipcani, raionul 

Briceni; 

2) 2222,1 mii lei – pentru acordarea despăgubirii valorii apartamentelor 

proprietarilor din blocul locativ menționat, conform anexei; 

3) 460,0 mii lei – pentru procurarea locuințelor sociale în vederea 

evacuării a patru familii din blocul locativ menționat. 
 

2. Cheltuielile aferente taxei de stat și taxei notariale pentru autentificarea 

contractelor de vânzare-cumpărare a locuințelor sociale vor fi acoperite din 

contul bugetului local al orașului Lipcani.  
 

3. Pentru apartamentele ipotecate, acordarea despăgubirii se va efectua 

numai în urma prezentării documentelor ce confirmă stingerea grevărilor.  
 

4. Consiliul orășenesc Lipcani, raionul Briceni, în calitate de beneficiar al 

mijloacelor financiare alocate, va întocmi, în modul stabilit, documentele 

necesare pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la punctul 1. 
 

5. Ministerul Finanțelor va finanța cheltuielile menționate în punctul 1 pe 

măsura prezentării documentelor confirmative. 
 

6. Consiliul orășenesc Lipcani, raionul Briceni, în baza documentelor 

confirmative, va elibera sinistraților mijloacele financiare prevăzute în anexă. 
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7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor     Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul economiei 

și infrastructurii      Serghei Railean 
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Anexă 

la Hotărârea Guvernului nr. 

 

LISTA  

 proprietarilor apartamentelor din cadrul blocului locativ avariat din 

strada Constantin Negruzzi, nr. 1, orașul Lipcani, raionul Briceni, și 

mărimea compensațiilor financiare pentru despăgubirea valorii  

apartamentelor sinistraților  

 
Nr. 

crt. 

Numele, 

prenumele și 

patronimicul 

proprietarului 

Numărul cadastral 

al apartamentului 

Numărul 

apartamentului 

Suprafața, 

conform 

Registrului 

bunurilor 

imobile, m2 

Compensația 

financiară 

din contul 

bugetului de 

stat pentru 

apartamente, 

lei  

 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Rîbarciuc 

Alexei 

Constantin 

1402101.357.01.001 1 63,5 117 931 

2. Bobrova 

Tamara 

Petrovna 

1402101.357.01.002 2 31.7 61 956 

3. Golovaciuc 

Valentina 

Dmitrii 

1402101.357.01.003 3 46,6 87 803 

4. Filipciuc 

Valentina 

Stepan 

1402101.357.01.005 5 31,0 64 671 

5. Moldovan 

Tatiana Boris 

1402101.357.01.006 6 46,6 97 103 

6. Burlac Lilia 

Macarii 

1402101.357.01.008 8 29,9 62 377 

7. Groholschii 

Rodica Ivan 

1402101.357.01.009 9 48,5 101 062 

8. Pohilă Iurie 

Ion 

1402101.357.01.010 10 63,9 122 919 

9. Pădurari Piotr 

Anton 

1402101.357.01.011 11 30,1 59 868 

10. Galimbovschi 

Piotr Boris  

1402101.357.01.012 12 49,1 95 481 

11. Prațiuc 

Valentina 

Vasile  

1402101.357.01.013 13 66,6 123 028 

12. Velicova 

Svetlana Ion 

1402101.357.01.014 14 30,1 56 781 

13. Cucuruzeac 1402101.357.01.016 16 45,9 86 484 
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1 2 3 4 5 6 

Albert Alexei 

14. Iusip Lidia 

Alexei 

1402101.357.01.017 17 30,4 59 368 

15. Nițuleac Olga 

Petru 

1402101.357.01.018 18 60,2 112 937 

16. Crutarciuc 

Svetlana 

Anatolii 

1402101.357.01.019 19 45,3 95 188 

17. Demidova 

Elena 

Pavlovna 

1402101.357.01.020 20 30,4 63 420 

18. Tofan Lilea 

Alexei 

1402101.357.01.021 21 63,3 129 432 

   

19. 

Zănoagă Marta 

Severin 

1402101.357.01.022 22 46,6 97 499 

20. Creșciuc 

Nicolae 

Grigorii 

1402101.357.01.023 23 30,3 63 211 

21. Bac Tatiana 

Ion – 1/3 

Bac Anatolii 

Vladimir – 1/3 

Bac Tatiana 

Ion – 1/3 

1402101.357.01.024 24 64,1 131 068 

22. Russu Larisa 

Gheorghe  

1402101.357.01.025 25 47,5 92 370 

23. Surcova 

Galina Dmitrii 

1402101.357.01.026 26 29,6 58 873 

24. Cacinschi 

Serghei Fiodor 

1402101.357.01.027 27 64,3 123 689 

25. Șevciuc 

Nadejda 

Efimie 

1402101.357.01.029 29 30,5 57 536 

 
Total                                    

 
  2 222 055 

 

 



NOTA INFORMATIVA
la Proiecrul hotdrarii Cuvemului

cu privire la alocarea mijloacelor financiare

1. Denumirea autorului qi a participanlilor la elaborarea proiectului:

Proiectul hotfuarii Guvemului cu priYire la alocarea mijloacelor financiare este

elaborat de Ministerul Economiei 9i Inliastructurii'-^"- 
i.-ConAitiif" 

"e 
au impus elaborarea proiectului de act normatiY $i finaliti'tile

urmlrite:
Proiectulafostelabolatinconformitatecuprevederileart'19lit.g)qiat1.36alin.

(l) lii.-;i;; l"g* finanlelor publice $i responsabilitdtii bugetar-fiscale nr'181 din 25

irii" zOi+, p",. 6 qi pct. 9 din Regulamenrul privind gestionarea fondurilor de urgenta

ale Guvemului, aprobat prin Hottuarea Guvernului nr' 862 din 18 decembrie 2015 gi

Dct.6dinProcesulVerbalnr.l2-13-6lglalgedinleicomisieipentruSifualii
br,""rri"^"f. " 

f-"oublicii Moldora din 10 iulie 2020,in scopul com'nensdrii valorii

i;"J;;l;;;-itdlor tlin blocul locativ avadat din str constantin Negruzzi nr' l'
oraqul Lipcani, raionul Briceni.

' Bloiul locativ din or. Lipcani, str' C Negruzzi 1' r' Briceni' a fost dat in

""pl*t." in anul 1987, are 5 nivele, cu 30 de apafiamente' dintre care 26 de

aDartamenle Sunt pI iyatizate' 4 neprivatizate (apartamentul ff. 4' r. 7 ' nr. 28, nr. 3 0)

;[;;;; iltecate din rindul celor privatizale (apadamentul nr' 5 gi nr' 26) iar

m 
"o,'"t "-*, 

(apartamentul nr. 15) din rindul celor privatizate s-a exclus' deoarece

lamilia r izata a fosl asigurala cu locuinld anterior '----' 
in un t 2009 clddiea a fost examinata de catre expe4i tehnici atestati din cadrul

Serviciului de Stat pentru verificarea fi expertizarea proiectelor. Eiconstruc[iilor care au

emis Avizul Tehnic din 23.03.2009, conform cdruia blocul locatrv prenotat esre

declarat in stare avariati li unneazd a fi demolat'

Din anul 2009 gi pina in prezent, Ministerul in aomun.cu Inspec'tia de Stat in

Conatru"lii, actual AgenJia pentru Supraveghere Tehnicd, au informat Guvernul qi au

Jicitut de, ta primdrla or. Lipcani luarea inasurilor de urgenfa referitoare la situalia

ffeatd la blocul locativ din a&esa menlionata'

in anul2016, locatarilor din acest bloc le-au fost inminate prescriplii de evacuare

iar orimarului de Lipcani, inminata prescriptia de a asigura pet{ectarea documentaliei

de execulie a demoldrii qi a primi decizia de postutilizare a ei'

LamomentulactualstalgatehnicdaconslruclieirdminenesatisficStoaregl
prezintd pericol de prbbugire iar persoanelor, care locuiesc in acest bloc le-au fost

inminate repetat prescriplii de evacuare, la care ultimii au dat rispuns' ca evacuarea nu

poate fi efectuatd din cauza lipsei altei locuin1e'

Pind in prezent, Primfuia or. Llpcani nu a asigurat locatarii' blocului locativ cu

foUnt" ain 
"'"t^ 

fipsei mijloacelor financiare necesare, doar o familie cu multi copii'

a fost asigurata cu locuin{I, din contul bugetului raionului Briceni'

in lina iulie 2018 Primdria Lipcania ob{inut proiectul de demolare' elaborat de

intreprinderea de proiecttui "IPROCOM"
ln acest context, urnare a indicaliei Cancelariei de Stat nr' 12-13-211 din

14.01.2020 si inlu executarea pct. 5 din Procesul Verbal m 12-13-9194 al iedinlei



Comisiei pentru Situalii Excaplionale a Republicii Moldora din-24 decembrie 2019' a

fost creat gupul de lucru pentru evaluarei valorii de piald a incipedlor izolate din

cadrul blocului locativ vizat.
al Agenliei Publice, fostSewiciiAstfel, de c6tle Departamentul Cadasfu al Agenllel sewlcrl l'uDllca' a rosr

intocmit Rapodul de evaluare a proprietdlilor imobiliare, 
. 
sco-pul evaludrii fiind

estimarea valorii de piaF a apartamentelor din blocul locativ din or' Lipcani' str'

Negruzzi 1, ludndu-se in consideralie urmitoarele condilii:
"u.Obiecteleevaluiriiincludtoateincdperileizolat€cudestina,tielocativi

(apatamente) inregistrate in registrul bunurilor imobile (RBI);

b. S.tptufu,tu utitiruti la estimarea valorii apartamentului cste considerata

suprafata din documentele de drept inregistrate in RBI'
'".' 

Nu prezintd obiecte ale evaludrii: incdperile auxiliare, spa,tiile de folosinta

comund, scdrile, etajul tehnic, subsolul, anexele neautodzate la bloc, garajele inclusiv

parcirile din curlea blocului;
d. La estimarea valorii nu s-a luat in aonsidemlie starea avadatA a blocului

inclusi\ slarea deteriorata a unor elemcnte conslruclive:
e. Obiectele evaluarii au fost estimate presupunAnd cd au o stare flzica

nomald (satisficdtoare) corespunzltoare varstei cronologice (varstd efectiva) a

blocului locativ.
I S-a admis faptul cd obiectele evaludrii sunt conectate la relelele electrice

5i edilitare;
g. Nu s-a luat in consideralie starea individuald a unor apadamente reparat€r

reconstruite sau utilate.
h. Bunurile care nu fac parte integranti din bunurile imobile (mobila, mobila

incorpomtd, mijloacele de uz casnic, altele), nu au fost luate in calcul la estimarea

valorilor de pial6 ale obiectelor evaludrii;
Rezultatele evaludrii, au fost prezentate in Raportul de evaluare intocmit la data

de 02.03.2020 qi aprobat la data de 18 mai 2020 de cdtre Comisia de evaluare'

instituitd prin Decizia Consiliului or' Lipcani nr' 6/5 din 24.01 2020'

Totodati menliondm cd, in cadml blocului locativ existl 4 apartamente

nepdvatizate qi avind in vedere faptul cI Primaria or. Lipcani.nu dispune de fond

locativ qi de mijloace financiare penhu procurarea spaliului locativ localarilor

apafiam;ntelor nlprivatizate, Primarul or. Lipcani, prin demersul nr' 56 din

ia.os.zozo s_a adiesat c6tre Guvernul Republicii Moldova cu solicitarea alocdrii

mijloacelor financiare, inclusiv gi pentru compensarea costului apaxtamentelor

neprivatizate.
Pentiu apadamentele ipotecate se stabileqte condi,tia de achitare a compensdxu

numai in urma prezent5xii documentelor ce confimi stingerea grev5rilor'

Astfel, conform datelor prezentate in Rapoftul de evaluare este necesard suma de

2 682102 lei pentru compensarea costului valorii locuintelor sinistra{ilor (29 de

aDartamente) din cadrul blocului locativ avariat, inclusiv pentru apadamentele

neprivatizate (4 apartamente) 9i cele ipotecate (2 apartamente), acordarea ctueia a fost

acceptati de iitre Comisia pentru Situa,tii ExcepJionale a Republicii Moldova, fapt

indicat in Procesul Verbal nr. l2-13-6191 din 10.07 2020.

3. Principalele prevederi ale proiectului Si evide||tierea elementelor noi:



Prin proiectul propus spre examinare se soliciti alocarea din fondul de interventte

al Guvemului a sumei de 4327,1 mii lei, inclusiv 1645,0 mii lei pentru demolarea

clddirii avariate, 2222,1 mit lei pennu despSgubirea valorii locuintelor sinistralilor din

blocul locativ avariat din str. Constantin Negtuzzi nr' I , oraEul Lipcani, raionul Bdaeni

9i qi 460,0 mii lei pentm procurarea locuinlelor sociale pentru locatarii apartamentelor

nepri\atizate din cadrul blocului locrtiv.

4. Fundamentarea economico-fi nanciari:
Pentm alocarea mijloacelor ltnanciare stipulate in proiectul actului normativ, a

fost prezentat Raportul de evaluare a proprietilii imobiliare din blocul locativ cu 29

apartamente din itr. Negruzzi, 1, or. Lipcani, rl Briceni, elaborat de cdtre Agenlia

Servicii Publice, Departamentul Cadastru qi aprobat de citre Comisja de evaluare

instituitl prin Decizia Consiliului ordqenesc Lipcani nr' 6/5 din 24 ianuarie 2020'

5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare:

Urmare aprobdrii prezentului proiect nu va fi necesard abrogarea' modificarea sau

cornpletarea altor acte nomative il] vigoare.

6. Avizarea qi consultarca publicd a proiectului:
infirr respectarea Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenla in

procesul decizional, proGctul hotdrArii Guvemului cu privire la alocarea mijloacelor

inanciare a fost plasat pe pagina ohcialtr a Ministerului Economiei qi lnfrasuucturii, in

directoriul,,Transparenld decizionald-/Consultari publice".

Totodati, proiectul a fost expediat spre examinare autoritdtilor interesate

Suplimentar se menlioneazi cd in conformitate cu prevederile pct 233, alin 8 din

Regulamentul Guvemului aprobat prin Hotdrirea Guvemului nr. 610/2018, proiectul

vizat nu se supune examindrii in cadn-rl qedinlei secretarilor generali de stat'

sa'U Serghei RAILEANMinistru
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