
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

  

D E C I Z I E 
                                                                        Consiliu Raional Cimişlia 

Proiect 

din 12 mai 2017                                                 nr.  02/10

                                                                                                                                                                                                                                                            

Cu privire la transmiterea în comodat  

a unei încăperi  
 

În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) lit.a) din Legea privind descentralizarea 

administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006, art.43 alin.(1) lit.c,d), 46 alin.(1) din  Legea privind 

administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.9 alin.(2) lit.h) a Legii nr.121 din 

04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, Codul Civil al Republicii 

Moldova aprobat prin Legea nr.1107-XV din 06.06.2002, Hotărîrea Guvernului nr.901 din 

31.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor 

proprietate publică, art.10 alin.(1) lit.d), art.12 alin.(1) și (4) a Legii nr.753 din 23.12.1999 

privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, avînd în vedere cererea 

Direcției Teritoriale Hîncești a Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova din 

03.01.2017 nr.4N/S, și în scopul îndeplinirii calitative a atribuțiilor Serviciului de Informații și 

Securitate al Republicii Moldova, Consiliu raional Cimişlia DECIDE: 

              

1. A da în comodat Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova pe un 

termen de 3 (trei) ani bunul imobil proprietate publică a raionului Cimişlia şi anume, 

biroul nr.300 de la et.III, din incinta clădirii administrative a Consiliului raional 

Cimișlia cu suprafaţa totală de 15,3 mp, situată în or.Cimişlia, bd.Ștefan cel Mare 12,  

cod cadastral 2901304.407.01 (planul se anexează). 

2. Secția administrație publică va întocmi contractul de comodat și actele aferente 

transmiterii bunului imobil specificat la pct.l şi va asigura executarea prevederilor 

prezentei decizii. 

 

3. A împuternici Preşedintele raionului să semneze contractul de dare în comodat și actele 

aferente transmiterii bunului imobil indicat la pct.1. 

 

4. Prezenta decizie se comunică Serviciului de Informații și Securitate și se publică pe 

pagina web a Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md. 

 

5. Controlul executării  prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Olărescu, preşedinte al 

raionului Cimişlia.   
  

Preşedintele  Şedinţei                                                        

 

Secretarul Consiliu                                                                                                   V.Spînu 

 

Coordonat                                                                         Mihail Olărescu,  

Președintele raionului 

Avizat                                                                                 Spînu Vasile 

 Secretarul Consiliului 

Proiect elaborat de                                                           Casap Anatolie  

                                      

 



NOTĂ DE INFORMARE 

la proiectul deciziei “Cu privire la transmiterea în comodat a unei încăperi” 

 

 În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) lit.a) din Legea privind descentralizarea 

administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006, precum şi art.43 alin.(1) lit.c,d), 46 alin.(1) din  

Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul raional decide 

asupra administrării bunurilor proprietate a unitaţii administrativ teritoriale de nivelul II. 

 Competența Consiliului raional de a transmite în comodat bunurile unității 

administrativ teritoriale, este reflectată în dispoziția art.9 alin.(2) lit.h) a Legii nr.121 din 

04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, în conformitate cu care, în 

domeniul administrării proprietăţii publice, de competenţa autorităţii administraţiei publice 

locale este deciderea asupra dării în locaţiune/arendă sau comodat a terenurilor şi a altor bunuri 

proprietate a unităţii administrativ-teritoriale. 

 Astfel, în urma examinării demersului parvenit la adresa Administrației raionului 

Cimișlia de la conducerea Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, de a 

transmite în folosinţă, cu titlu gratuit, a unei încăperi de serviciu în incinta sediului Consiliului 

raional Cimișlia, în colaborare cu prevederile actelor normativ-legislative în vigoare și avînd în 

vedere importanța majoră a îndeplinirii calitative a atribuțiilor Serviciului de Informații și 

Securitate al Republicii Moldova, se propune Consiliului raional Cimişlia de a da în comodat 

bunul imobil menţionat cu împuternicirea preşedintelui raionului de a semna contractul 

respectiv.   

 

Anatolie CASAP                                                        

Șef interimar, Secția administrație publică 
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