
 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
 D E C I Z I E  

             
PROIECT 

din 22 martie 2019 nr.01-31  

 

Privind darea în locațiune prin licitație publică “cu strigare”  

a unei încăperi  proprietate a raionului Cimișlia și instituirea comisiei  

de licitație publică 

 

 În temeiul art. 43 alin (1) lit. c) d), art. 77 alin (5)  din Legea nr. 436-XVI din 

28.12.2006 privind administraţia publică locală; art. 4 pct.2 lit.a) al Legii nr. 435 din 

28.12.2006 privind descentralizarea administrativă; art. 9 pct 2, art. 10,  al Legii nr. 121-

XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice; 

Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului Republicii Moldova nr. 136 din 10.02.2009; Consiliul raional Cimișlia, 

D E C I D E : 

 

1. A dispune darea în locaţiune prin licitaţie cu strigare a unei încăperi de la etajul 

unu (parter),  din incinta clădirii situată în or.Cimișlia str. str.Al.cel Bun, 133, 

cod cadastral 2901304336-14, cu suprafața de 15 m2, proprietate publică a 

raionului Cimișlia, pe un termen de____ani, (planul încăperii se anexează). 

2. Se instituie comisia de licitație  publică conform anexei nr.1. 

3. Comisia de licitație va organiza desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” privind 

darea în locațiune a bunului imobil indicat în pct.1 al deciziei, conform 

legislaţiei în vigoare. 

4. A împuternici pe președintele raionului, să semneze contractul de locațiune cu 

participantul căruia i s-a adjudecat bunul (dreptul). 

5. Se abrogă decizia Consiliului raional nr. 09/20 din 18 decembrie 2015. 

6. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Președintelui raionului. 

7. Prezenta decizie se publică pentru cunoștință publică pe pagina web a 

Consiliului raional www.raioncimislia.md  

 

 Preşedintele şedinţei   

 Secretarul Consiliului      Vasile SPÎNU 

 

 

Coordonat: Președintele raionului      IOVU Bivol  

Avizat: Secretarul consiliului      Vasile Spînu 

A elaborat: Jurist        Casap Anatolie 

  

http://www.raioncimislia.md/


                                                                                                                               Anexa nr. 1 

                                                                                                         La decizia Consiliului raional  

                                                                                            nr.___/___din________________2019 

 

COMPONENȚA NOMINALĂ 

A Comisiei de licitaţie publică:  

 

Președintele Comisiei: 

 Bivol Iovu - Președintele raionului Cimișlia; 

Vicepreședintele Comisiei: 

Vasile Tocaru, Șef Direcția Dezvoltare Teritorială; 

Secretar al Comisiei (fără drept de vot): 

Casap Anatolie – Jurist, Consiliul raional Cimișlia; 

Membrii Comisiei: 

Grosu Ghenadie, șef - interimar, Secția administrație publică; 

Lupașcu Vasile, Arhitect-șef al raionului Cimișlia; 

Bulat Tatiana, contabil –șef aparatul președintelui; 

_________________ – Consilier raional; 

_________________ – Consilier raional; 

_________________ – Consilier raional; 

__________________ – Consilier raional; 

 

Notă: Se stabileşte că, în caz de eliberare din funcţiile publice deţinute a membrilor 

Comisiei de licitaţie, funcţiile acestora vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în 

aceste funcţii, fără adoptarea unei noi decizii, cu condiția prezentării de către această 

persoană, secretarului comisiei, a actului de numire în funcție 

 

 Secretarul Consiliului Raional      Vasile SPÎNU 

  



NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

Privind darea în locațiune prin licitație publică “cu strigare” 

a unei încăperi  proprietate a raionului Cimișlia și instituirea comisiei 

de licitație publică 

La adresa Consiliului raional Cimișlia a parvenit cererea dnei. Maria Strîmbanu 

care, la data de 15.03.2016 a semnat cu Consiliul raional Cimișlia contractul de locațiune 

sub nr. 6/16, și care solicită prelungirea raporturilor contractuale respective, dat fiind 

faptul că la data de 15.03.2019 contractul a expirat. 

Conform art. 77 alin. (5) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI 

din 28.12.2006, înstrăinarea, concesionarea, darea în arendă ori în locaţiune a bunurilor 

proprietate a unităţii administrativ-teritoriale se fac prin licitaţie publică, organizată în 

condiţiile legii, cu excepţia cazurilor stabilite expres prin lege.  

Conform art. 17 din Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice 

nr. 121-XVI din 04.05.2007, fondurile fixe şi alte active pe termen lung neutilizate de 

instituţiile publice, de întreprinderile de stat/municipale şi de societăţile comerciale cu 

capital integral sau majoritar public (denumite în continuare active neutilizate) pot fi date 

în locaţiune cu acordul prealabil al autorităţii administraţiei publice centrale sau locale, 

care va decide asupra modului de selectare a locatarului, în conformitate cu legislaţia în 

vigoare.  

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea privind administraţia publică locală, 

autorităţile administraţiei publice locale beneficiază de autonomie decizională, 

organizaţională, gestionară şi financiară, au dreptul la iniţiativă în tot ceea ce priveşte 

administrarea treburilor publice locale, exercitîndu-şi, în condiţie legii, autoritatea în 

limitele teritoriului administrat. 

 În conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. c) şi d), art. 43 alin. (1) lit. d) şi e) din aceeaşi 

lege, consiliul local decide înstrăinarea, concesionarea, darea în arendă ori în locaţiune a 

bunurilor domeniului public al satului (comunei), oraşului (municipiului), după caz, 

precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii.  

Modul de organizare şi de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare şi reducere, condiţiile 

de participare la licitaţii şi de achitare …. este stabilit de Regulamentul privind licitaţiile 

cu strigare şi cu reducere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 136 din 10.02.2009. 

 În pct. 2 al regulamentului enunţat se menţionează că organizarea şi desfăşurarea 

licitaţiilor este condiţionată de publicarea prealabilă a comunicatului informativ cu 

privire la licitaţie, de familiarizarea participanţilor cu bunurile expuse la licitaţie, 

prioritatea preţului maxim propus, informarea publicului asupra rezultatelor licitaţiilor 

etc.  

Potrivit pct. 8 din regulamentul dat, în cazurile de expunere la licitaţie a activelor 

neutilizate în procesul tehnologic al întreprinderilor, în vederea comercializării sau 

obţinerii dreptului de locaţiune, Comisia de licitaţie se instituie în modul stabilit de 

Regulamentul cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 483 din 29.03.2008. 

“Din circumstanțele descrise și prevederile legale invocate, este necesar de a aproba 

componența comisiei pentru licitațiile a bunurilor proprietate a raionului Cimișlia și 

eventual a scoate bunul la licitație încăpere de la etajul unu (parter),  din incinta clădirii 

situată în or.Cimișlia str. str.Al.cel Bun, 133, cod cadastral 2901304336-14, cu suprafața 

de 15 m2, proprietate publică a raionului Cimișlia, la o nouă licitație. 

 

Casap Anatolie 


	CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

