
 
     

                                      

                                 REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 

                                   D E C I Z I E Nr.___/___                     PROIECT 

din ____ ____________ 2021  

 

cu privire la darea în locațiune a 

unor încăperi de către IMSP ,,Centrul de Sănătate Cimișlia” 

 
     În comformitate cu: 

-   art. 4 alin. (2) din Legea nr. 435/2006 privind decentralizarea administrativă; 

-   art. 43 alin. (1) lit. c), d) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală; 

-   art. 9 alin. (1) lit. h), art. (12) lit. g) din Legea nr. 121/2007 privind administraţia şi   

    deetatizarea proprietăţii publice; 

-   Hotărîrea Guvernului nr. 483/2008, pct. 10, pentru aprobarea Regulamentului cu privire  

    la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate; 

-   Hotărîrea Guvernului  nr. 688/1995 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul  

    de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor,  instituţiilor,  a subdiviziunilor  

    lor, clădirilor, construcţiilor şi altor mijloace fixe. 

 

    Avînd în vedere că bunurile imobile pe care le gestionează IMSP ,,Centrul de Sănătate 

Cimișlia” sunt proprietate a raionul Cimișlia, 

    Luînd în considerație adresarea șefului IMSP ,,Centrul de Sănătate Cmișlia” cu nr. ___ 

din 19.01.2021, Consiliul raional Cimișlia 

 

D E C I D E: 
 

1. Se permite IMSP ,,Centrul de Sănătate Cimişlia” darea în locațiune pe termen de 3 ani 

prin negocieri directe, desfăşurate cu respectarea prevederilor legale, a unor încăperi din 

incinta sediului pe care îl gestionează, amplasat în or. Cimișlia, str. Alexandru cel Bun, 

135/A, nr. cadastral după cum urmează: 

a) Companiei de Asigurări ,,GENERAL ASIGURĂRI” - 4.0 m2; 

b) Societății Comerciale ,,OPTICA NATALI” SRL - 20,2 m2; 

 

2. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Mihail Olărescu, 

președintele raionului Cimișlia. 

 

3. Prezenta decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la cunoștință: 

    -  IMSP ,,Centrul de Sănătate Cimișlia”; 

    -  Serviciul Arhitectură, Urbanism și Cadastru; 

    -  Prin publicare pe pagina oficială a Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md.   

 

 

Preşedintele şedinţei 

   Contrasemnează:  

Secretarul consiliului                                                         Gheorghe Netedu 

http://www.raioncimislia.md/


 
 

 Coordonat: 

Preşedintele raionului                                                                                   Mihail Olărescu  

Avizat: 

Secretarul consiliului                                                                                     Gheorghe Netedu 

 

Şef, Direcţia Finanţe                                                                                      Olga  Gorban  

 

 

Proiect iniţiat de: 

Director IMSP CS Cimișlia                                                                             Ludmila Capcelea 

 

 
 

 

Notă informativă la proiectul deciziei 

,,Cu privire la darea în locaţiune a unor spaţii  

de către IMSP CS Cimişlia’’ 

 

 În legătură cu faptul că a expirat termenul de 3 ani a contractelor de dare în locaţiune 

a unor spaţii de către IMSP CS Cimişlia, avînd în vedere că Consiliul raional Cimişlia este 

proprietarul  bunurilor imobile pe care le gestionează IMSP CS Cimişlia, în scopul 

suplinirii mijloacelor speciale a instituţiei  şi în conformitate cu Hotărîrea Guvernului 

Republicii Moldova nr. 483 din 29.03.2008 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire 

la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate”, prevederile art. 904 din Codul Civil 

al R. Moldova, solicităm respectuos permisiunea dumneavoastră  de a încheia contractele 

de dare în locaţiune, prin negocieri directe, cu respectarea prevederilor legale, a încăperilor 

din incinta clădirii situată în or. Cimişlia, str. Alexandru cel Bun 135-A, după cum 

urmează: 

1. Servicii de asigurare – 4,0 m2 (CA ,,GENERAL ASIGURĂRI”) 

2. Activităţi comerciale – 20,2 m2  (SC ,,OPTICA NATALI’’SRL) 

 

 

  

Şef,  

IMSP CS Cimişlia      Ludmila Capcelea 

 

 

 

 

 

 

 




