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Situaţia existentă privind implementarea
 prevederilor HG 1259/2008La 1 decembrie 2009, a fost întocmit un act de predare-primire a materialelor cuprivire la asigurarea cu locuinţă gratuită a tinerilor specialişti.În conformitate cu documentele primite s-a constatat:De la momentul publicării şi intrării în vigoare a hotărîrii Guvernului menţionateşi pînă în prezent, de către tinerii specialişti, la direcţiile teritoriale au fost prezentate

202 de cereri, care au fost transmise fostului Minister, dintre acestea 7 cereri au fostrespinse, dat fiind faptul că nu au întrunit condiţiile prevăzute în hotărîre.De către Comitetul de coordonare, aprobat prin HG nr. 1259/2008, în cadrulşedinţelor din 10 februarie, 18 martie şi 20 iulie anul 2009, au fost aprobate listeletinerilor specialişti, care urmau să beneficieze de locuinţe gratuite din partea statului înnumăr de 108 şi listele locuinţelor pasibile procurării, în număr de 26 unităţi.Din lista tinerilor specialişti, aprobată de către Comitetul de coordonare înnumăr de 108, au fost asiguraţi cu locuinţă pe parcursul anului 2009 - 24 de tineri
specialişti.26 locuinţe fost procurate în sate din următoarele raioane: Briceni – 6 unităţi,Cantemir – 1, Drochia - 4, Dubăsari - 1, Edineţ – 1, Făleşti - 1, Floreşti – 1,  Glodeni – 3,Orhei - 1,  Rezina – 2,  Rîşcani - 1,  Sîngerei - 2, Soroca – 1 şi Ştefan-Vodă – 1.Întru executarea HG 1259/2008, şi anume din bugetul de stat în anul 2009 aufost alocate 60,5 milioane lei, dintre care au fost consumate doar 2,45 milioane lei,pentru procurarea a 26 locuinţe, ceea ce constituie 4,2%.Suma medie pentru procurarea unei locuinţe este 94,5 mii lei.Din informaţia obţinută de la foştii colaboratori ai fostului Minister alAdministraţiei Publice Locale, nivelul mic de asimilare a mijloacelor financiare sedatorează faptului că au fost puţine oferte din teritoriu, privind locuinţele pasibilepentru vînzare.Luînd în consideraţie că pentru anul 2010, în bugetul de stat sunt prevăzute 10
milioane lei, iar în conformitate cu punctul 20 al Regulamentului, preţul locuinţei nuva depăşi 100 mii lei, cu includerea taxelor şi a altor plăţi obligatorii, astfel sumapreconizată în buget, va putea acoperi cheltuielile pentru procurarea a circa 100 de
locuinţe pentru tinerii specialişti.


