
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

PROIECT
DECIZIE Nr

din^ c £  021

cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi 
cu suprafaţa de 13,3 m2 din incinta IMSP Centrul de Sănătate Cimişlia

In conformitate cu:
- art. 4 alin. (2) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
- art. 43 alin. (1) lit. c), art. 46 alin. (1) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică 
locală;
- at. 9 Slin. (1), alin. (2) lit. h), art. 12 lit. g) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea 
şi deetatizarea proprietîţii publice;
- pct. pct. 10,13,16 şi 23 din Hotărârea Guvernului nr. 483/2008 pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate.

Având în vedere că bunurile imobile pe care le gestionează IMSP Centrul de Sănătate 
Cimişlia sunt proprietate a raionului Cimişlia, luând în consideraţie adresarea şefei IMSP 
Centrul de Sănătate Cimişlia din 21.07.2021,Consiliul raional Cimişlia

D E C I D E :

1. Se permite IMSP Centrului de Sănătate Cimişlia, darea în locaţiune pe termen de 3 ani 
prin negocieri directe, desfăşurate cu respectarea prevederilor legale, a unei încăperi cu 
suprafaţa de 13,3 m2 din incinta sediului pe care îl gestionează, amplasat în or. Cimişlia, 
persoanei fizice pentru desfăşurarea activităţii de 
maseză.

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

3. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale şi se aduce la cunoştinţă:
- Serviciului Arhitectură, Urbanism şi Cadastru;
- Serviciul Contabilitate;
- IMSP Centrului de Sănătate Cimişlia;
- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cimişlia www.raioncimislia.md.

Preşedintele şedinţei 
Contrasemnează: 

Secretarul consiliului

Coordonat:

Preşedintele raionului 

Avizat:

Secretarul consiliului Gheorghe Netedu



Şef, Secţia Administraţie Publică 

Specialist principal, Serviciul Juridic 

Proiect elaborat:
Şef, 1MSP Centrul de Sănătate Cimişlia

Viorica Ciuntu

Ludmila Capcelea

Notă informativă
Ia proiectul de decizie nr^ ^ / ^ din 2021

cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi 
cu suprafaţa de 13,3 m2 din incinta IMSP Centrul de Sănătate Cimişlia

Prin prezenta, Vă informăm, că de la persoană fizică, a 
parvenit o cerere referitor la oferirea unui spaţiu din incinta IMSP Centrul de Sănătate 
Cimişlia, în scopul desfăşurării activităţii de maseuză.

Având în vedere că, Consiliul Raional Cimişlia este proprietarul bunurilor imobile 
pe car# le gestionează IMSP Centrul de Sănătate Cimişlia, în scopul suplinirii mijloacelor 
speciale a instituţiei şi în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 
483/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a 
activelor neutilizate, prevederile art. 904 din Codul Civil al Republicii Moldova, solicităm 
respectuos permisiunea dumneavoastră de a încheia un contract de dare în locaţiune, prin 
negocieri directe, cu respectarea prevederilor legale, a unei încăperi cu suprafaţa de 13,3 
m2 din incinta clădirii situată în 

în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în 
procesul decizional proiectul de decizie dat a fost plasat pe pagina web a Consiliului 
Raional Cimişlia www.raioncimislia.md.5 ---------- -------------------------------------------------------- —---------------------

Şef, IMSP Centrul de Sănătate Cimişlia Ludmila Capcelea

http://www.raioncimislia.md



