
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 

 
D E C I Z I E  

                                                    a Consiliului Raional Cimişlia          

 

                     PROIECT 

Din 03 martie 2017                      nr.01/03 

 

 

 

Privind acordarea unor scutiri la plata  

spațiului închiriat de unele asociații obștești 

 

 

            În conformitate cu prevederile art.43 (1) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind 

administraţia  publică locală, art.8 a Legii nr.837 din 17.05.1996 cu privire la asociațiile obștești 

şi examinînd demersul comun al Asociațiilor obștești “ Asociația Nevăzătorilor din Moldova”, 

”Asociația Surzilor din Republica Moldova” Filiala Teritorială Sud, “Societatea Invalizilor 

Cimișlia” din 30.01.2017 , Consiliul raional, 

 

DECIDE: 

 

1. Se scuteşte de plata pentru chiria spaţiului ocupat din incinta clădirii administrative 

situată pe starda Alexendru cel Bun 133, din or.Cimișlia, cu suprafața 24,78 m², de către 

Asociația Obștească “Asociația Nevăzătorilor din Moldova”, Asociația 

Obștească”Asociația Surzilor din Republica Moldova” Filiala Teritorială Sud  și 

Asociația Obștească “Societatea Invalizilor Cimișlia” pentru anul 2017. 

                     

2. Prezenta decizie se aduce la cunoștință prin publicare pe pagina oficială web a 

Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei 

Secretarul consiliului             Vasile Spînu 

       

                       
Coordonat președintele raionului                                                    Mihail Olărescu 

Avizat: 

Secretarul Consiliului raional Cimişlia                 Vasile Spînu 

Proiect elaborat de: 

Șef-interimar, Secția administrație publică                 Anatol Casap 

  

 

  



 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie Privind acordarea unor scutiri la plata 

spațiului închiriat de unele asociații obștești 

 

De fapt, la data de 30.01.2017 asociațiile obștești “ Asociația Nevăzătorilor din Moldova”, 

”Asociația Surzilor din Republica Moldova” Filiala Teritorială Sud, “Societatea Invalizilor 

Cimișlia”, au înaintat o cerere Consiliului raional Cimișlia, prin care au solicitat, de a fi scutiți de 

plata chiriei spaţiului ocupat din incinta clădirii administrative situată pe starda Alexendru cel 

Bun 133, din or.Cimișlia, cu suprafața 24,78 m², spațiu care le-a fost transmis în locațiune prin 

decizia anterioară a Consiliului raional Cimișlia din 23 decembrie 2016. 

 

În drept, prezenta decizie se fundamentează pe marginea prevederilor art.43 (1) din Legea nr. 

436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia  publică locală, art.8 a Legii nr.837 din 

17.05.1996 cu privire la asociațiile obștești ce statuează că asociaţiile obşteşti ce urmăresc 

beneficiul public pot fi scutite parţial sau integral de plata unor impozite în conformitate cu 

legislaţia fiscală şi cu prezenta lege. Arendarea de către asociaţiile obşteşti ce urmăresc 

beneficiul public a încăperilor şi clădirilor proprietate publică se face în condiţii preferenţiale, în 

modul stabilit de Guvern. 

 

Astfel, reieșind din specificul activităților desfășurate de ONG-urile vizate în prezentul proiect 

de decizie, se propune Consiliului raional aprobarea prezentului proiect, în sensul formulat. 

 

 

Șef-interimar, Secția administrație publică 

Casap Anatolie 
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