REPUBLICA MOLDOVA
CONSILlUL RAIONAL EDINEŢ
DECIZIE nr. 3/4
din 18 august 2016
Cu privire la rezilierea contractului
de locațiune din 10.10.2012
În temeiul art. 886, 903, 905, 906 din Codul civil, art. 43 alin.1 lit. c) și d), 77
alin.(2, 5) din Legea Republicii Moldova nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia
publică locală, art. 9 alin.(2) lit. h, i, j), art.10 alin.(3, 4, 6), art.17 alin.(5), art.50 alin.(3)
din Legea nr.121-XVI din 4.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii
publice, pct. 8 din Regulamentul cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor
neutilizate aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.483 din 29.03.2008,
deciziilor Consiliului raional Edineț nr.27/15 din 30.10.2013, nr.29/9 din 11.12.2013,
nr.43/17 din 10.12.2014, contractului de locațiune f/n din 10.10.2012, avizului comisiei
consultative economie, buget, administrarea bunurilor, juridică, numiri și imunități și
ținînd cont că locatarul (PLDM) nu și-a îndeplinit obligațiunile contractuale referitor la
plata pentru chirie (pct.3.3 din contract, datoria la moment constituie 30551,68 lei),
Consiliul raional DECIDE:
1. Se reziliază contractul de locațiune din 10.10.2012 a încăperilor de pe adresa or.
Edineț str. Independenței, 53 cu suprafața de 77,8 m2, încheiat între Consiliul
raional și Partidul Liberal Democrat din Moldova, începînd cu data de 01 decembrie
2016.
2. Se obligă Partidul Liberal Democrat din Moldova de a restitui bunul închiriat în
termenii stabiliți de legislația în vigoare.
3. Serviciul juridic (dna Natalia Timotin) și contabilitatea Aparatului președintelui
raionului va asigura respectarea de către locatar a plăților contractuale, pînă la data
rezilierii contractului, cu respectarea pct.3.4 din contract.
4. Începînd cu data de 01 decembrie 2016 se abrogă deciziile Consiliului raional nr.
43/17 din 10.12.2014 cu privire la locațiunea unor încăperi, și nr. nr.29/9 din
11.12.2013 cu privire la privatizarea încăperilor nelocuibile date în locațiune.
5. Îndeplinirea prezentei decizii se pune în seama dlui Iurii Garas.
6. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa prin transmiterea copiei:
- Președintelui raionului dl Iurii Garas;
- Partidului Liberal Democrat din Moldova;
- Oficiului teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat.
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