
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

DECIZIE
din 30.06.2020 nr. 04/13

Privind acordarea permisiunii pentru darea
in loca{iune a unor spa{ii neutilizate

in temeiul:
- art.4 al.(2) din Legea privind descentralizarea administrativd nr. 43512006,
- art.43 al.(l) lit. c) qi d) din Legea privind administra[ia publicd locald nr.43612006,
- art.9 al.(2) lit. h), art.l2lit. g) din Legea privind administra[ia qi deetatizarea proprietalii
publice nr.l2l12007,
- HG nr.90l din 31.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de
transmitere a bunurilor proprietate public6,
- HG nr.483 din 29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare
in localiune a activelor neutilizate,

Avind in vedere cd Consiliul raional Cimiqlia administreazd bunurile imobile
proprietate ale rionului Cimiqlia care sunt transmise in gestiune economicd IMSP
"Spitalul Raional Cimiqlia" .

Luind in considerare adresarea IMSP "Spitalul Raional CimiElia" qi a Serviciului
Supravegere Comrat al Departamentului Supraveghere Energeticd, Consiliul raional
Cimiqlia

DECIDE:

l. A permite IMSP "Spitalul Raional Cimiqlia" darea in locafiune, pe termen de 3 ani,
prin negocieri directe, desfbgurate cu respectarea prevederilor legii, a unei incaperi cu
suprafafa de 10.4 m2 din incinta blocului morfopatalogic, ,
situat in or. Cimiqlia, str. Alexandru cel Bun 133, proprietate publicd a raionului Cimiqlia,
cetlfeanului Pascari Andrei (medic morfopatolog), domiciliat in 

 in scop de comer{ cu obiecte funerare, la pref nu mai mic
decit mdrimea chiriei anuale, calculate conform legii bugetului de stat, care, conform
prevederilor Legii bugetului de stat petru anul2020, constituie lei/anual (anexa
nr.l). Plata pentru energia electricd, termicd, apd, canalizare, alte servicii prestate
locatarului nu se include in cuantumul chiriei qi se vor achita suplimentar.

2. A transmite in comodat, pe termen de trei ani, incdperea cu suprafafa de 10,4 ,', d. lu
etajul trei, din incinta clddirii administrative a Consiliului raional Cimiglia, 

, situatd in or. Cimiqlia, bd. $tefan cel Mare, 12, proprietate publica a

raionului Cimi;lia, Serviciului Supravegere Comrat al Departamentului Supraveghere
Energetica pentru desf6Eurarea activitdfii acestuia in raionul Cimiqlia. A imputernici
preEedintele raionului sd inchee contractul de transmitere in comodat a inciperii indicate
mai sus.



3. Controlul executdrii prezentei decizii se atribuie preqedintelui raionului Cimiqlia,
Mihail Oldrescu.

t1. Prczenta decizie se aduce la cunoqtinld publica prin publicare pe pagina web a
Consiliului raional Cimiqlia, www. raioncimislia.rnd.

Pregedintele gedin{ei Vasile Melente
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Anex:r nr. I la Decizia
nr. 0.1/13 din J0 iunie 2020

CALCUL

Conform legii bugetului anul 2020

pentru plata de arendS, Pascari Andrei

1. Coeficientul de amplasare a cladirii - 45 :

2. Coeficientul amenaj[rii tehnice - 0.2:
3. Coeficientul ramural de utilizare a inchperii * 0.8:
4. Coeficientul de plat[ - 1.0:

5. Coeficientul total * Pai :192,4 x (l+0,45+0,2+0,8) x 1,0x10,4,u2:192,4 x 2,45 x 1,0

r 10,4,n2:4902,36 lei;
6. Taxa rninimal[ de arendd anuali pg I n,z - 471.38 lei:
7. Plata lunard pe arenda - 408.53 lei:

Pai :192,4x (l+0,45+0,2+0,8) x 1,0 x10,4,uz:192,4 x2,45 x 1,0 x 10,4,.,.,2=4902.36 lei
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