
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 

 
D E C I Z I E  

P R O I E C T  

Din  ___________ 2018                                                                                                      nr. ___ 

 

Cu privire la acordarea scutirii de plată lunară pentru 

chiria unor încăperi, rezilierea contractului și 

transmiterea în posesie și folosință temporară a unor încăperi  

 

     În conformitate cu art.4 (2) lit.a) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 

28.12.2006, art.46 din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,  Legea nr. 

523 – XIV din 16.07.99 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, pct. 2 din 

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.901 din 31.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, art. 33 alin. (2) lit. b), a Legii nr. 837/1996 

cu privire la asociațiile obștești, examinînd cererile AO”Asociația Nevăzătorilor din Moldova” OT 

Cimișlia, AO”Societatea Invalizilor Cimișlia” AO”Asociația Surzilor din Republica Moldova” privind 

acordarea scutirilor la plata datoriilor restante accumulate conform contractului de locațiune nr. 05/17 din 

25.01.2017 Consiliul raional, 

DECIDE: 

1. Se acordă scutire integrală, de plata lunară restantă acumulată pentru chiria încăperilor acordate în 

posesiune și folosință temporară prin contractul de locațiune nr. 05/17 din 25.01.2017 din 

momentul încheierii și pînă la data rezilierii acestuia: 

- AO”Asociația Nevăzătorilor din Moldova” OT Cimișlia 

- AO”Societatea Invalizilor Cimișlia”  

- AO”Asociația Surzilor din Republica Moldova”. 

2. Se reziliază contractul de locațiune nr. 05/17 din 25.01.2017 încheiat de către Consiliul raional 

Cimișlia și AO”Asociația Nevăzătorilor din Moldova” OT Cimișlia, AO”Societatea Invalizilor 

Cimișlia” AO”Asociația Surzilor din Republica Moldova”. 

3. Se abrogă decizia Consiliului raional Cimișlia nr. 09/08 din 23 decembrie 2016 cu privire la 

transmiterea în locațiune a unei încăperi. 

4. Se abrobă transmiterea în posesiune și folosință temporară, cu titlu gratuit, pentru o perioadă de 

10 ani, a unei încăperi din incinta clădirii administrative situată pe str. Alexandru cel Bun 133, or. 

Cimișlia, cu suprafața de 24, 78 m2, conform planului anexat, AO”Asociația Nevăzătorilor din 

Moldova” OT Cimișlia, AO”Societatea Invalizilor Cimișlia” AO”Asociația Surzilor din Republica 

Moldova”, fără drept de transmitere în subcomodat terțelor persoane. 

5. AO”Asociația Nevăzătorilor din Moldova” OT Cimișlia, AO”Societatea Invalizilor Cimișlia” 

AO”Asociația Surzilor din Republica Moldova” vor utiliza încăperea indicată în pct. 2 a prezentei 

decizii pentru organizarea și desfășurarea activităților sale și vor suporta solidar toate cheltuielile 

legate de întreținere și de buna funcționare a încăperii și instalațiilor inginerești, inclusiv, vor 

achita, costul serviciilor comunale, resurselor energetice cît și costul reparațiilor curente. 

6. Decizia se aduce spre cunoștință persoanelor vizate, se publică pe pagina web 

www.raioncimislia.md  și se pune în aplicare de la data adoptării. 
 Preşedintele şedinţei                                                            

Secretar al Consiliului                                          Vasile Spînu 

Coordonat:       Bivol Iovu, președintele raionului 

Avizat:        Vasile Spînu, secretar Anatolie  

                                                                                                       Casap, jurist                                                                                                                                                                                                                     

Elaborat:                                                                                        Motroi Mihai, șef DASPF   

      

http://www.raioncimislia.md/


NOTĂ INFORMATIVĂ 

La proiectul de decizie 

Cu privire la acordarea scutirii de plată lunară pentru 

chiria unor încăperi, rezilierea contractului și 

transmiterea în posesie și folosință temporară a unor încăperi 

 

Conform cererilor AO”Asociația Nevăzătorilor din Moldova” OT Cimișlia, 

AO”Societatea Invalizilor Cimișlia” AO”Asociația Surzilor din Republica Moldova” 

au solicitat acordarea scutirilor la plata datoriilor restante acumulate conform 

contractului de locațiune nr. 05/17 din 25.01.2017, deoarece nu au activitate 

economică și nu au careva venituri în acest sens, iar genurile sale de activitate sunt 

destinate incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități. 

Conform contractului de locațiune nr. 05/17 din 25.01.2017 încheiat de către 

Consiliul raional Cimișlia și AO”Asociația Nevăzătorilor din Moldova” OT Cimișlia, 

AO”Societatea Invalizilor Cimișlia” AO”Asociația Surzilor din Republica Moldova” 

în temeiul deciziei Consiliului raional Cimișlia nr. 09/08 din 23 decembrie 2016 cu 

privire la transmiterea în locațiune a unei încăperi, într-adevăr asociațiile obștești 

nominalizate înregistrează datorii la chiria spațiului închiriat. 

 

Prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (2) lit.b) a Legii privind 

asociațiile obștești, ce prevede că, Autorităţile publice centrale şi locale sprijină 

activitatea asociaţiilor obşteşti, fundațiilor și instituțiilor private cu statut de utilitate 

publică prin:  închirierea, în condiţii preferenţiale, de spaţii pentru activităţi sau darea 

lor în folosinţă gratuită, se propune spre aprobare prezentul proiect de decizie în 

sensul formulat. 

 

Motroi Mihai  

Șef DASPF Cimișlia 

 


