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CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

D E C I Z I E

Proiect
Din / £  iunie 2020 nr

Cu privire Ia modificarea Deciziei nr 01/15 din 06.03.2020 
privind acordarea permisiunii pentru darea în locaţiune 
a unor spaţii de către IMSP „SR Ciinişlia”

în temeiul art.4 al.(2) lit. „a” din Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă; 
art.43, al.(l) art.77 al.(2) din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală; art.9, art.10 
al.(4), art.17 din Legea 121/2007 privind deetatizarea şi administrarea proprietăţii publice; 
Hotărîrea Guvernului nr.483/2008, p. 10,11,13,14,16,23,24 cu privire la aprobarea 
Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate şi avînd în vedere 
notificarea Oficiului Teritorial Hînceşti al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova nr. 1304 
OT-9/95 din 15.04.2020 privind modificarea Deciziei Consiliului raional Cimişlia nr.01/15 din 
06 martie 2020 „Privind acordarea permisiunii pentru darea în locaţiune a unor spaţii de către 
IMSP SR Cimişlia”, Consiliul raional Cimişlia

1. A lua act de notificarea Oficiului Teritorial Hînceşti al Cancelariei de Stat a Republicii 
Moldova nr.1304/ OT-9-95 din 15.04.2020 cu privire la modificarea Deciziei Consiliului 
raional Cimişlia nr.01/15 din 06 martie 2020.

2. A modifica punctul 1 şi punctul 2 din decizia 01/15 din 06 martie 2020 după cum 
urmează:

-în punctul 1 se înlocuieşte sintagma „prin comodat desfăşurată” cu sintagma „prin 
negocieri directe desfăşurate”.

- în punctul 2 se înlocuieşte sintagma „prin comodat desfăşurată” cu sintagma „prin 
negocieri directe desfăşurate”.

3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie vicepreşedintelui raionului Cimişlia. 
dnei Polina Jucovscaia.

4. Prezenta decizie se transmite pentru cunoştinţă Oficiului Teritorial Hînceşti al 
Cancelariei de Stat şi se aduce la cunoştinţă publică pe pagina web 
www.raioncimislia.md şi în Registrul de Stat a! Actelor locale.
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