
 

 

                                       REPUBLICA MOLDOVA 

 

                        CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA 

  _________________________________________________________________ 

                                                D E C I Z I E  
             PROIECT 

Din  26 octombrie 2017                                                                                        nr.05 /06 

 

Privind darea în comodat a unor încăperi 

Instituției Publice”Agenția Servicii Publice” 

 

În conformitate cu prevederile art.43 alin.(1) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 

2006 privind administraţia publică locală, conducîndu-se de prevederile art.9 din Legea nr.121-

XVI din 04 mai 2007 ”Privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice”, pct.9, 10 din 

Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, Consiliul raional Cimișlia,  

 

      DECIDE: 
1. Se aprobă transmiterea în comodat pentru o perioadă de 20 (douăzeci) ani a încăperilor 

de la etajul unu, cu suprafața de 734,5 m2, din incita clădirii proprietate a raionului 

Cimişlia, situată în or.Cimişlia, str.Al.cel Bun 133, cod cadastral 2901304336-14, 

Instituției Publice”Agenția Servicii Publice”. Planul încăperilor se anexează.  

 

 

2. Se împuternicește preşedintele raionului să instituie comisia de predare-primire și să 

semneze contractul de comodat a bunului imobil indicat în pct.1 al deciziei. 

 

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

transmiterii bunului imobil specificat la pct.1 şi va asigura executarea prevederilor 

prezentei decizii. 

 

4. Prezenta decizie se comunică Cancelariei de Stat a Republicii Moldova, Instituției 

Publice”Agenția Servicii Publice” și se publică pe pagina web a Consiliului raional 

Cimișlia www.raioncimislia.md.  

 

 

Preşedintele şedinţei        ____________ 

Secretrul consiliului raional  Vasile SPÎNU 

Proiect Coordonat de: 

Președintele raionului        Mihail OLĂRESCU 

Avizat de: 

Secretarul Consiliului raional       Vasile SPÎNU 

Întocmit de: 

șef Secția administrație publică      Anatolie CASAP 

 

 

 

 

http://www.raioncimislia.md/


 
NOTĂ CONCEPTUALĂ 

/asupra proiectului de decizie a Consiliului raional Cimișlia/ 
Privind darea în comodat a unor încăperi 

Instituției Publice”Agenția Servicii Publice” 

Stimați domni, 

 Potrivit Hotărîririi Guvernului Republicii Moldova nr.314 din 22.05.2017 ÎS Centrul 

Resurselor Informaționale de Stat Registru, a fost reorganizată, prin transformare, în 

Instituția Publică” Agenția Servicii Publice” în subordinea Guvernului, cu fuzionarea 

Camerei de Licențiere, Serviciului Stare Civilă, ÎS Cadastru și ÎS Camerei Înregistrării de Stat. 

 Potrivit pct.8, subpct. 1 și 2 din Statutul IP Agenția Servicii Publice, ultima are 

următoarele sarcini: implementarea mecanismului ghișeului unic la prestarea serviciilor publice în 

domeniile sale de competență, precum și a altor servicii publice, exercitarea funcției de ghișeu unic pentru 

serviciile publice prestate în domeniile care nu intră în competența Agenției.  

Astfel în vederea realizării implementării mecanismului de Ghișeu Unic la prestarea 

serviciilor publice se preconizează instituirea unor Centre Multifuncționale pe întreg 

teritoriul țării, respectiv și în raionul Cimișlia. 

 

Potrivit scrisorii Administrației raionului Cimișlia sub nr.301 din 21.08.2017 și 155 

din 13.04.2017 au fost inițiate negocierile cu autoritățile publice centrale pentru instituirea 

Centrului Multifuncțional din or.Cimișlia în incinta clădirii din str.Alexandru cel Bun 133, ca 

efect al căreia, IP Agenția Servicii Publice a considerat posibilă amplasarea centrului 

în incinta clădirii menționate (scrisoarea nr.01/1617 din 21.09.2017), însă cu respectarea 

unor angajamente din partea Consiliului raional Cimișlia și anume, încheierea unui contract 

de comodat pentru respectivele încăperi pentru o perioadă îndelungată (20 - 30 ani minim), 

finisarea lucrărilor de reconstrucție și reparație a încăperilor menționate, într-un termen de 

cca 3 luni. 

La momentul actual, încăperiele ce fac obiectul prezentului proiect de decizie sunt în 

plină reconstrucție, renovare, fapt confirmat prin contractul de antrepriză nr.160/17 din 23 

august 2017 încheiat între Consiliul raional Cimișlia cu SRL Cons Art Engineering”. 

 

Dezvoltarea infrastructurii operaționale în Cimișlia pentru prestarea serviciilor de 

calitate în corespundere cu așteptările și necesitățile cetățenilor constituie un obiectiv absolut 

necesar de realizat pentru întreg raionul Cimișlia, iar aprobarea prezentului proiect de decizie 

constituie un prim pas în acest sens. 

 

În contextul celor expuse, se propune spre examinare și aprobare prezentul proiect de 

decizie. 

Anatolie CASAP,  

șef Secție administrație publică 
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