
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

DECIZIE

din 22 martie 2019

Privind clarea in loca(iune prin licita{ie publicl "cu strigare"
a uneiinclperi proprietate a raionului Cimiqlia qi instituirea comisiei

de licita{ie publicl.

nr.01/31

in temeiul afi, 43 alin (1) lit. c) d), art. 77 alin (5) din Legea nr. 436-XVI din

2g12.2006 privind administraiia public[ locald; art. 4 pct.2 lit.a) al Legii ru'. 435 din

28.12.2006 irivind descentralizaria administrativd; arI. 9 pct 2, att. 10, al Legii m' L27'

X14 din 04.05.2007 privind administrarea 9i deetattzatea proprietdlii publice;

Regularnentului privind licitatriile cu strigare qi cu reducere, aprobat prin Hotdrirea

Gui,ernului Repu6licii Moldova nr. 136 din 10.02.2009; Consiliul raional Crmiglia"

DECIDE:

l. A dispune darea in loca{iune prin licitalie cu strigare a unei incdperi de la etajul unu

(partei), din incinta cladirii situati in or.Cimiqlia str. str.Al.cel Bun, 133, cod

cadastral 2901304336-14, cu suprafala de 15 m2, proprietate publicd a raionului

Cimiglia, pe un termen de 5 ani, (planul incaperii se anexeaz6).

2. Se instituie comisia de licitalie publica conform anexei nr.1'

3. Comisia de licitagie va organiza desfEqurarea licita{iei ,,cu strigare" privind darea in

locafiune a bunului imobillndicat in pct.1 al dectziei, conform legislaliei in vigoare'

4. A imputernici pe pregedintele raionului, sd semneze contractul de locatiune cu

participantul cdruia i s-a adjudecat bunul (dreptul)'

5. be abroga decizia Consiliului raional nr. 09120 din 1 8 decembrie 2015.

6. Controlul execut[rii prezentei decizii se atribuie Preqedintelui raionului.

7. prezenta decizie se publicd pentru cunoqtinf[ publica pe pagir:la web a Consiliului

rai onal )t:$:B-,-1-il,l.lri15,i"td.f Lif", *U]

Pregedintele gedinfei

Secretarul Consiliului

f,urcanu Mihail

Spinu Vasile



Anexa nr. 1

La decizia Consiliului raional
nr. 0 1/3 L din 22.03 .2019

COMPONENTA NOMINALA
A Comisiei de licitafie PublicS:

Preqedintele Comisiei:
Bivol Iovu - PreEedintele raionului Cimiqlia;

VicePreqedintele Comisiei :

Vasile Tocatu, $ef Direclia Dezvoltare Teritorial[;
Secretar al Comisiei (ffir6 drept de vot):

Casap Anatolie * Jurist, Consiliul raional Cimiqlia;
Membrii Comisiei:

Grosu Ghenadie, gef - interimar, Sec{ia administra{ie public6;

Lupaqcu Vasile, fu'hitect-gef al raionului Cimiqlia;

Buiat Tatiana, contabil -Eef apar atul preEedintelui ;

Bostan Iurie - consilier raional;

Col1a Maxim - consilier raional,
Chetraru Iosif - consilier raional;

Jurcanu Ion- consilier raional;

Not6: Se stabilegte c6, in caz de eliberare din funcflile publice de{inute a membrilor

Comisiei de licitalie, func{iile ac€stora vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate in

aceste funcfii, frra adoptarea unei noi decizii, cu condilia prezentirii de c6ffe aceast[

persoand, secretarului comisiei, a actului de numile in func{ie

Secretarul Consiliului Spinu Vasile


