
 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
 D E C I Z I E  

             

PROIECT 

din  06 martie  2020                                                                                       nr. 1/11 

 

Privind darea în locațiune prin licitație publică “cu strigare”  

a unei încăperi(garaj) proprietate a raionului Cimișlia 
 

 

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

28.12.2006 privind administraţia publică locală; art. 4 pct.2 lit.a) al Legii nr. 435 din 

28.12.2006 privind descentralizarea administrativă; art. 9 pct 2, art. 10,  al Legii nr. 121-

XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice; 

Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului Republicii Moldova nr. 136 din 10.02.2009; HG nr.483 din 29.03.2008 

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare in locațiune a activelor 

neutilizate, avînd în vedere că Consiliul raional este proprietarul bunurilor imobile, 

Consiliul raional Cimișlia, 
 

D E C I D E : 

 

1. A dispune darea în locaţiune prin licitaţie cu strigare a unei încăperi (garaj),  

din incinta clădirii situată în or.Cimișlia str. str Ștefan cel Mare, 14, număr 

cadastral 2901304.410.02, cu suprafața de 20,6 m2, proprietate publică a 

raionului Cimișlia, pe un termen de____ani, (planul încăperii se anexează). 

 

2. Comisia de licitație va organiza desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” privind 

darea în locațiune a bunului imobil indicat în pct.1 al deciziei, conform 

legislaţiei în vigoare. 

3. A împuternici pe Președintele raionului să semneze contractul de locațiune cu 

participantul căruia i s-a adjudecat bunul (dreptul). 

4. Controlul executării prezentei decizii se atribuie vicepreședintelui raionului 

Grosu Ghenadie 
 
Preşedintele  Şedinţei                                                        

 

Secretarul Consiliui                                                                Spînu Vasile  

Coordonat:                                                                          

Președintele raionului                                                        Olărescu Mihail 

Avizat:                                                                                 

Secretarul Consiliului                                                        Spînu Vasile 

 
Jurist CR                                                                                    Casap Anatolie 
Proiect elaborat de specialist  

Principal SAP                                                                    Lupușor Liudmila  

 
  



                                                  NOTĂ INFORMATIVĂ 

La proiectul de decizie 

Privind darea în locațiune prin licitație publică “cu strigare” 

a unei încăperi  proprietate a raionului Cimișlia 

 

               La adresa Consiliului raional Cimișlia a parvenit cererea cet. Ciuciuleanu 

Nicolae  administratorul  SRL,,Energy Instant,, pentru darea în locaţiune prin licitaţie cu 

strigare a unei încăperi (garaj),  din incinta clădirii situată în or.Cimișlia str.Ștefan cel 

Mare, 14 număr cadastral 2901304.410.02, cu suprafața de 20,6 m2, proprietate publică a 

raionului Cimișlia. 

 

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

din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; art. 4 pct.2 lit.a) al Legii nr. 435 din 

28.12.2006 privind descentralizarea administrativă; art. 9 pct 2, art. 10,  al Legii nr. 121-

XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice; 

Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului Republicii Moldova nr. 136 din 10.02.2009; Consiliul raional Cimișlia, se 

propune aprobarea proiectului de decizie, care va da posibilitatea acumulării unor 

venituri în bugetul raional Cimișlia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialist principal SAP                                                        Lupușor Liudmila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


