
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
D E C I Z I E 

                                                                                                                                         proiect 

 din __ ___________  2019                                                                             nr.01/22 

                                                                                                                                            

Cu privire la transmiterea temporară a unor 

 încăperi în gestiune economică Instituției 

 Publice Școala Sportivă Cimișlia 

       În temeiul art.4 alin.2) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435-

XVII din 28.12.2006; art.43 alin.1) lit.c) al Legii privind administrația publică locală 

nr.436-XVI din 28.12.2006; Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.688 din 

09.10.1995 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a 

întreprinderilor de Stat, organizațiilor, instituțiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, 

construcțiilor și altor mijloace fixe Consiliul raional Cimișlia DECIDE: 

 

1. Se transmit în gestiune economică temporară Instituției Publice Școala Sportivă 

Cimișlia încăperile de la subsol cu suprafața de  474,9 m  (sediul Procuraturii 

raionului Cimișlia) str. Constantin  Stamati 4 , pentru o periodă de ____ ani, fără 

drept de a le înstrăina sau a le transmite în locațiune terțelor persoane. Planul 

încăperilor se anexează. 

2.  Președintele raionului Cimișlia va institui comisia de predare – primire care va 

întocmi actul de transmitere în gestiune economică a încăperilor indicate în 

punctul 1 al prezentei decizii. 

3. Instituția Publică Școala Sportivă Cimișlia va utiliza încăperile indicate în pct.1 al 

prezentei decizii pentru organizarea și funcționarea secțiilor sportive la crearea 

noilor posibilități  pentru copii-elevi-tineret în formarea unui mod sănătos de viață. 

4. Instituția Publică Școala Sportivă Cimișlia  va suporta toate cheltuielile legate de 

întreținerea și buna funcționare a încăperilor și instalațiilor inginerești ,inclusiv , 

va achita din mijloace bugetare proprii, costul serviciilor comunale ,resursele 

energetice și reparațiile curente. 

5. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina vicepreședintelui raionului 

Cimișlia, dl.Vasile Melente. 

6. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin afișarea pe pagina web a 

Consiliului Raional Cimișlia. 

Preşedintele şedinţei                                                                

Secretarul Consiliului                                                    Spînu Vasile 

Coordonat: 

Președinte al raionului                                                                Iovu Bivol 

Avizat:  

Vicepreședinte al raionului                                                         Melente Vasile 

Secretarul Consiliului raional       Vasile Spînu 

Jurist CR                    Casap Anatolie  

Elaborat:Directorul IP Școala Sportivă Cimișlia     Gheorghe Bezer   

                                                            



Notă  informativă  

La proiectul  deciziei  cu  privire  la transmiterea temporară a unor  

încăperi  în  gestiune  Instituției Publice  Școala Sportivă Cimișlia  

 

            În  scopul  implementării  Hotărîrii  Guvernului R. Moldova nr. 1113-659 din 10 

august  2012  cu privire la procesul de educație sportivă  și promovarea  sportului în  țară 

,  Codul Educației  cap. VII privind Învățămîntul  extrașcolar , constatăm  necesitatea  de  

a  majora numărul  de secții  sportive ,  pentru  încadrarea  a unui  număr maxim  de copii 

dornici  de a  practica  o probă  de sport  aleasă . 

           Obiectivul principal constă  în  crearea posibilităților pentru  copii – elevi , tineret 

de practicare sistematică a activităților  motrice, de formare a unui  mod sănătos  de viață 

, de sporire a capacității de efort a elevilor   în scopul  obținerii     performanțelor  

sportive , fapt  ce va consolida imaginea  raionului  Cimișlia . 

 

 

 

Directorul IP Școala sportivă Cimișlia                                 Gheorghe Bezer  

 

 

 


