
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

PROIECT

D E C I Z I E  Nr. P j / Ş0_

din U a fe w & r 'e 2021

cu privire la modificarea Deciziei consiliului raional 

nr. 04/06 din 02 septembrie 2021

In conformitate cu:

- art. 4 alin. (2) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;

- art. *3, art. 46, art. 68 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;

Ţinând cont de notificarea nr. 1304/OT7-236 din 08.10.2021 a Oficiului teritorial 

Hînceşti al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova, înregistrată în registrul intrări sub 

nr. 1029 din 14 octombrie 2021, prin care Oficiul şi-a exprimat opinia că contravine 

procedurilor legale fraza „persoanei fizice Ţurcanu Rodica, c/p 2004021111862 pentru 

desfăşurarea activităţii de maseză” din pct. 1 al Deciziei consiliului raional nr. 04/06 din 

02 septembrie 2021 cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi cu suprafaţa de 13,3 m2 

din incinta IMSP Centrul de Sănătate Cimişlia şi a solicitat modificarea pct. 1 din decizie 

prin conformarea cadrului legal, Consiliul Raional Cimişlia

D E C I D E :

1. Se modifică Deciziei consiliului raional nr. 04/06 din 02 septembrie 2021 cu privire 

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

Centrul de Sănătate Cimişlia după cum urmează:

- se exclude din pct. 1 al deciziei fraza “persoanei fizice Ţurcanu Rodica, c/p 

2004021111862pentru desfăşurarea activităţii de maseză”.

2. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Olărescu, preşedintele 

raionului.

3. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale şi se aduce la 

cunoştinţă:

- Oficiului teritorial Hînceşti al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

- IMSP Centrul de Sănătate Cimişlia;

- Serviciului Contabilitate;

- Serviciului Arhitectură, Urbanism şi Cadastru;

- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului Raional Cimişlia 

www.raioncimislia.md.

Preşedintele şedinţei _________________

Contrasemnează: 

Secretarul consiliului Gheorghe Netedu

http://www.raioncimislia.md


Coordonat:

Preşedintele raionului 

Avizat:

Secretarul consiliului

Şef, Secţia Administraţie Publică

Proiect elaborat:

Specialist principal, Serviciul Juridic

Mihail Olărescu

Gheorghe Netedu 

Mariana Vasluian

Viorica Ciuntu

Notă informativă

la proiectul de decizie nr. / d in ____________2021

cu privire la modificarea Deciziei consiliul raional 

nr. 04/06 din 02 septembrie 2021

Proiectul de decizie a fost elaborat ca urmare a examinării notificării nr. 1304/OT7- 

236 din 08.10.2021 a Oficiului teritorial Hînceşti al Cancelariei de Stat a Republicii 

Moldova, înregistrată în registrul intrări sub nr. 1029 din 14 octombrie 2021, prin care 

Oficiul şi-a exprimat opinia că fraza „persoanei fizice Ţurcanu Rodica, c/p 

2004021111862 pentru desjaşurarea activităţii de maseză” din pct. 1 al Deciziei 

consiliului raional nr. 04/06 din 02 septembrie 2021 contravine procedurilor legale şi a 

solicitat modificarea pct. 1 din decizie prin conformarea cadrului legal.

Potrivit art. 64. Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală:

- Deciziile consiliilor locale de nivelurile întâi şi al doilea sunt supuse controlului 

obligatoriu de către Cancelaria de Stat prin intermediul Registrului de stat al actelor locale.

- In cazul în care consideră că un act emis de autoritatea administraţiei publice locale este 

ilegal, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat, în termen de 30 de zile de la data includerii 

actului în Registrul de stat al actelor locale (în cazul controlului obligatoriu şi 

facultativ) notifică autorităţii locale emitente ilegalitatea actului controlat, cerând 

modificarea sau abrogarea lui totală sau parţială.

- în termen de 30 de zile de la data primirii notificării, autoritatea locală emitentă trebuie 

să modifice sau să abroge actul contestat.

Ca urmare a celor expuse, în scopul soluţionării notificării şi conformării cadrului 

normativ legal a prevederilor Deciziei consiliului raional nr. 04/06 din 02 septembrie 2021 

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

Centrul de Sănătate Cimişlia se propune modificarea pct. 1 din decizie prin excluderea 

frazei ‘‘persoanei fizice Ţurcanu Rodica, c/p 2004021111862 pentru desjaşurarea 

activităţii de maseză”.

Specialist principal, Serviciul Juridic Viorica Ciuntu


