
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA

PROIECT
DECIZIE Nr. 06 /05 
din // 2022

privind darea în locațiune a unei încăperi

In conformitate cu
- art. 4 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
- art. 43 alin. (1) lit. c), d), e) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică 

locală;
- art. 9 alin. (1), alin. (2) lit. h) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și 

deetatizarea proprietății publice;

în scopul administrării eficiente a proprietății publice a raionului Cimișlia, având în 
vedere demersul parvenit de la Judecătoria Cimișlia, prin care solicită să i se dea în 
locațiune spațiu pentru amplasarea arhivei judecătoriei, Consiliul Raional Cimișlia

DECIDE:

1. Se dă în locațiune Judecătoriei Cimișlia pe un termen de 5 (cinci) ani, o parte din 
încăperea nr. 10 cu suprafața de 56,0 mp, din incinta construcției cu nr. cadastral 
2901304.336.14, amplasată în or. Cimișlia, str. Alexandru cel Bun 133, proprietate 
a raionului Cimișlia, conform planului de nivel „Parter”, care se anexează.

2. Se stabilește că partajarea cheltuielilor de întreținere între gestionarii spațiilor 
ocupate se va realiza, ca regulă, proporțional suprafeței încăperilor efectiv folosite 
în raport cu suprafața totală a încăperilor situate la nivelul „Parter”, în baza 
calculelor efectuate de Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Cimișlia 
conform metodelor stabilite în contractul de locațiune.

3. Cuantumul chiriei lunare se va calcula în conformitate cu prevederile Legii 
bugetului de stat cu aplicarea coeficientului de piață în mărime de 0,5. Cuantumul 
chiriei se va ajusta de fiecare dată când se aprobă sau se modifică Legea bugetului 
de stat.

4. Președintele raionului va asigura transmiterea în locațiune Judecătoriei Cimișlia 
spațiului indicat în pct. 1 al prezentei decizii, proprietate a raionului Cimișlia în 
conformitate cu legislația în vigoare, și va semna contractul de locațiune.

5. Serviciul Arhitectură, Urbanism și Cadastru va întocmi proiectul contractului de 
locațiune și va asigura înregistrarea în Registrul Bunurilor Imobile a dreptului de 
folosință reieșit din prezenta decizie în termen de 30 zile de la semnarea 
contractului de locațiune.

6. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Mihail Olărescu, 
Președintelui Raionului Cimișlia.

7. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la 
cunoștință:

- Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Cimișlia;
- Serviciului Arhitectură, Urbanism și Cadastru;
- Serviciului Contabilitate;
- Judecătoriei Cimișlia;



Prin publicare pe pagina web a Consiliului Raional Cimișlia 
www.raioncimislia.md.
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Gheorghe Netedu
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Florin Berejan

Notă informativă
la proiectul de decizie nr. din /7 /J. 2022 

privind darea în locațiune a unei încăperi

în conformitate cu Demersul nr. 30320 din 02.11.2022 parvenit de la Judecătoria 
Cimișlia, prin care se solicită identificarea și darea în locațiune a unui spațiu pentru 
amplasarea arhivei Judecătoriei Cimișlia, în legătură cu reorganizarea instanțelor 
judecătorești, Judecătoria Cimișlia, a fuzionat prin contopire Judecătoriile Basarabeasca 
și Leova, Judecătoria Basarabeasca fiind absorbită, arhiva instanței a fost transferată la 
Judecătoria Cimișlia, sediul Central de pe str. C. Stamati nr. 1.

Având în vedere cele menționate mai sus, se propune consiliului raional 
examinarea și adoptarea prezentului proiect de decizie.

Specialist principal,
Serviciul Arhitectură, Urbanism și Cadastru Florin Berejan

http://www.raioncimislia.md


Anexa
La Decizia consiliului raional 

nr._/_ din 11 noiembrie 2022

Planul de nivel - „Parter”
a construcției cu nr. cadastral 2901304.336.14, amplasată

în orașul Cimișlia, str. Alexandru cel Bun 133
Parter

Secretarul consiliului Gheorghe Netedu
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Domnului Mihai QLĂRESCU
Președinte al raionului Cimișlia

Consiliului raional Cimișlia

Prin prezentul, Judecătoria Cimișlia, vă aduce la cunoștință că potrivit Legii, nr. 76 
din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești, Judecătoria Cimișlia, a 
fuzionat prin contopire Judecătoriile Basarabeasca și Leova, iar Judecătoria Basarabeasca 
fiind absorbită, angajații, bunurile și arhiva instanței au fost transferate la Judecătoria 
Cimișlia sediul Central de pe str. C.Stamati nr.l.

Ținînd cont de volumul mare de lucru și de absorbția Judecătoriei Basarabeasca, 
spațiul destinat pentru arhiva instanței ce constituie aproximativ 60 m.p a fost epuizat, iar 
ca o soluție pe termen scurt în 2 (doua) birouri ale sediului J udecătoriei au fost amplasate 
rafturi pentru păstrarea dosarelor noi parvenite în arhiva instanței, spațiul care deja s-a 
consumat.

în acest sens, luînd în considerație faptul că în sediul instanței nu poate fi identificat 
un alt spațiu care poate fi destinat arhivei, ținînd cont de competența Consiliului raional 
Cimișlia, potrivit art. 43 alin. (1) lit.c) ale Legii nr. 436 privind administrația publică locală, 
decide asupra administrării bunurilor domeniul public și privat al raionului, Judecătoria 
Cimișlia, vine cu solicitare către Dumneavoastră cu privire la identificarea și acordarea
prin comodat sau locațiune a unui spațiu aproximativ de, -pînă la 70 m.p. pentru 
amplasarea arhivei Judecătoriei Cimișlia, ca și preferință în-apropierea sediului central al 
Judecătoriei Cimișlia. —x /

Mizăm pentru buna colaborare inter-instituționălă.

Cu o înaltă considera

X Soda Aramă
ricepreȘedinte Judecătoria Cimișlia


