
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

 D E C I Z I E

PROIECT

din 20 decembrie 2019                                                                           nr.07/15 

Cu privire la examinarea notificării Oficiului Tritorial Hîncești 
al Cancelariei de Stat nr.1304/OT7-234 din 24.10.2019.

Urmare  a  examinării  notificării  Oficiului  teritorial  Hîncești  al  Cancelariei  de  Stat  a
Republicii  Moldova  nr.1304/OT7-234  din  24.10.2019 privind  abrogarea  deciziei
Consiliului  raional  Cimișlia  nr.04/13  din  17  septembrie  2019  privind  transmiterea  în
locațiune a unei încăperi, în temeiul art.  43 (1) din Legea privind administrația publică
locală nr. 436 din 28.12.2006, Consiliul raional Cimișlia,

D E C I D E :

1. Se  admite  notificarea  Oficiului  teritorial  Hîncești  al  Cancelariei  de  Stat  a
Republicii  Moldova  nr.1304/OT7-234  din  24.10.2019 privind  abrogarea
deciziei Consiliului raional Cimișlia nr.04/13 din 17 septembrie 2019 privind
transmiterea în locațiune a unei încăperi.

2. Se abrogă decizia Consiliului raional Cimișlia nr.04/13 din 17 septembrie 2019
privind transmiterea în locațiune a unei încăperi.

3. Se  reziliază  contractul  de  locațiune  nr.  11/19  din  29.10.2019  încheiat  cu
Cabinetul Avocatului”Casap Anatolie”.

4. A  împuternici  președintele  raionului,  să  semneze  acordul  de  reziliere  a
contractului indicat în pct. 3 a prezentei decizii.

5. Prezenta decizie se transmite pentru cunoștință Oficiului teritorial Hîncești al
Cancelariei  de  Stat  și  se  aduce  la  cunoștință  publică  pe  pagina  web
www.raioncimislia.md. 

6. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Președintelui raionului.

Preşedintele  Şedinţei                                                       
Secretarul Consiliui                                                        V.Spînu

Coordonat                                                                         

Președintele raionului                                                        Olărescu Mihail

Avizat                                                                                 Spînu Vasile

 Secretarul Consiliului

Proiect elaborat de                                                           Casap Anatolie 

http://www.raioncimislia.md/


NOTĂ INFORMATIVĂ
La proiectul de decizie

Cu privire la examinarea notificării Oficiului Tritorial Hîncești
al Cancelariei de Stat nr.1304/OT7-234 din 24.10.2019.

La adresa Consiliului raional Cimișlia a parvenit notificarea Oficiului teritorial Hîncești al Cancelariei
de  Stat  a  Republicii  Moldova  nr.1304/OT7-234  din  24.10.2019 privind  abrogarea  deciziei
Consiliului raional Cimișlia nr.04/13 din 17 septembrie 2019 privind transmiterea în locațiune a
unei încăperi.

În conținutul  notificării  se arată  că,  Consiliul  raional Cimișlia  urma să pună la baza emiterii
actului administrative notificat, prevederile pct. 13 din Regulamentul cu privire la modul de dare
în lcațiune a activelor neutilizate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 483/2008, care stabilește
că selectarea locatarilor se efectuiază prin organizarea de licitații “Cu strigare”, desfășurată în
modul stabilit de Guvern, sau prin negocieri directe. Modul de selectare a lcatarului se stabilește
de către autoritatea abilitată și se indică în acordul de dare în locațiune.

Astfel, în contextul celor invocate, se porpune a fi admisă notificarea Oficiului teritorial Hîncești
al Cancelariei de Stat, cu dispunerea abrogării deciziei Consiliului raional Cimișlia nr.04/13 din
17 septembrie 2019 privind transmiterea în locațiune a unei încăperi.

Cu respect,
Casap Anatolie
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