Consiliului raional Edineţ
Mun. Edineţ, str. Independenţei 33

Cerere prealabilă
privind anularea în tot a actului administrativ - decizia Consiliului raional Edineţ
nr. 10/22 din 14.12.2020
La data de 14.12.2020, Consiliul raional Edineţ, a fost întrunit în şedinţa
extraordinară prin dispoziţia Preşedintelui raionului Edineţ nr. 164 din 07.12.2020.,
în cadrul şedinţei sub nr. 22, a fost examinată chestiunea din ordinea de zi privind
locaţiunea unor încăperi cu suprafaţa de 93.3 m .
în rezultatul examinării subiectului susmenţionat de către consiliu a fost adoptată
decizia cu nr. 10/22 prin care s-a decis:
1. Se acceptă locaţiunea, prin negocieri directe, a unor încăperi cu suprafaţa
de 93,3 m2, clădirea din mun. Edineţ, str. Independenţei nr.53. pe un termen de
pînă la data de 31 decembrie 2021, fără drept de privatizare.
2. Locatarul va achita impozitul pe bunul imobiliar conform prevederilor Codului
3.

4.
5.
6.

fiscal al Republicii Moldova.
Transmiterea în locaţiune va avea loc în corespundere cu Regulamentul cu
privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate aprobat prin Hotărârea
Guvernului Republicii Moldova nr.483 din 29.03.2008.
Se acordă dlui Nicolai MELNIC, preşedinte al raionului Edineţ, împuterniciri privind
negocierea clauzelor contractuale şi semnarea contractului de locaţiune.
Prezentul act administrativ este supus căilor de atac în procedură prealabilă către
autoritatea emitentă în termen de 30 de zile conform prevederilor legale.
Prezenta Decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale. (Citat închis).
Consider decizia susmenţionată ilegală şi urmează a fi anulată din următoarele

considerente:
în fapt,
1. La examinarea chestiunii sub nr. 22, a privind locaţiunea unor încăperi cu suprafaţa
de 93.3 m2, în cadrul dezbaterilor, din partea consilierului, Vitalie Cuţei, a parvenit
propunerea de a introduce în textul proiectului de decizie, la pct. 1 după cuvintele
"str. Independenţei nr. 33" sintagma "cu Asociaţia Obştească AREAP pe durata
indicată în Acordul de parteneriat nbr. 1 din 01.08.2011 încheiat între Consiliul
raional Edineţ şi Asociaţia Regională de Educare a Adulţilor Prutul de Sus , motivând
prin faptul că din partea Asociaţiei Obşteşti este un demers prin care solicită
prelungirea contractului de chirie.
2. De către Preşedintele şedinţei Sanduleac Oleg propunerea consilierului Cuţei Vitalie,
a fost supusă votului, în urmă la ce sa votat cu 15 voturi pro şi 15 voturi contra.

3. Fiind numărate voturile, Preşedintele şedinţei O. Sanduleac a declarat că întrebarea
a acumulat un număr egal de voturi pro şi contra, iar legea în aşa cazuri stabileşte,
că în caz de paritate de voturi, chestiunea din ordinea de zi urmează a fi examinată
repetat la una din şedinţele următoare.
4. După, sa trecut la examinarea chestiunilor nr. 23, 24 din ordinea de zi. După ce a
fost supusă votului întrebarea cu nr. 24, în sală a intrat consilierul Nepeivoda Igor
care a insistat oe revotarea întrebării cu nr. 22 din ordinea de zi, privind locaţiunea
unor încăperi cu suprafaţa de 93.3 m.
5. La insistenţa consilierului Igor Nepeivoda preşedintele şedinţei O. Sanduleac a supus
votului repetat întrebarea cu nr. 22 din ordinea de zi, privind locaţiunea unor
încăperi cu suprafaţa de 93.3 m2, în rezultatul votării decizia de a transmite in
folosinţă ca activ neutilizat spaţiul menţionat mai sus a acumulat o majoritate de
voturi.
îndrept,
u
6. Conform prevederilor art. 19 alin. (3) al Legii privind administraţia publică locala
nr. 436 din 28.12.2006 - în realizarea competenţelor sale, consiliul local adoptă
decizii cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, cu excepţia cazurilor in care legea
sau regulamentul consiliului cere un număr mai mare de voturi. în cazul parităţii de
voturi, nu se adoptă nici o decizie, dezbaterile fiind reluate în şedinţa următoare.
7. Odată ce Preşedintele şedinţei O. Sanduleac, a constat o paritatea de voturi şi a
amânat examinarea chestiunii pentru o altă şedinţă, face imposibilă revenirea în
mod repetat la aceiaşi şedinţă asupra aceleiaşi chestiuni din ordinea de zi.
8. Este important de menţionat şi faptul, că la chestiunea cu nr. 22 din ordinea de zi,
s-a revenit după ce au fost examinate şi supuse votării următoarele întrebări cu nr.
23, 24.
9. Conform prevederilor pct. 36. Regulamentului privind constituirea şs
funcţionarea Consiliului raional Edineţ, - Dezbaterea problemelor se face J n
ordinea strictă în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată.
10. Un alt moment important care nu a fost luat în consideraţie nici de Preşedintele
raionului la întocmirea ordinii de zi, nici de o parte din consilieri, este existenţa
Acordului de parteneriat, încheiat între Consiliul raional Edineţ şi Asociaţia
Regională de Educare a Adulţilor Prutul de Sus nr. 1 din 01^08.2011, unde în_pcţ_5
alin. 2 lit. (a) este clar stipulată obligaţia Autorităţii Publice Locale de ni\ielul2_de
a oferi imobil-local pentru deschiderea Centrului de Educare a Adulţil_gjLj3e_jJ_n
termen de 15 ani. Până la momentul actual este în vigoarea, şi nici una din părţi nu

Consiliului raional Edineţ
De la: Marin Veremciuc
Consilier raional
Domiciliat: mun. Edineţ,.. ..... ... ......... ............

Reieşind din prevederile art. 172 Cod administrativ, luînd în consideraâie faptul
că la data de 05.01.2021 am depus o cerere prealabilă prin care am silicitat anularea
deciziei Consiliului raional Edineţ nr. 10/22 din 14.12.2020 ca fiind ilegală, avănd ca
temei existenţa unor suspiciuni serioase şi rezonabile privind legalitatea actului
administrativ individual defavorabil, solicităm:
V suspendarea executării actului administrativ individual defavorabil şi
anume decizia Consiliului raional Edineţ nr. 10/22 din 14.12.2020, pînă
la finalizarea procedurii prealabile.

Veremciuc Marin
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AREAP

ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ

Asociaţia Obştească "Asociaţia Raională de Educare a Adulţilor Prutul de Sus"

Consiliului raional Edinet
De la: .................................
................ AO AREAP
Mun. Edineţ, str. Independenţei 53

Reieşind din prevederile art. 172 Cod administrativ, luînd în consideraţie faptul că la
data de 11.01.2021 am depus o cerere prealabilă prin care am silicitat anularea deciziei
Consiliului raional Edineţ nr. 10/22 din 14.12.2020 ca fiind ilegală, avănd ca temei
existenţa unor suspiciuni serioase şi rezonabile privind legalitatea actului administrativ
individual defavorabil, solicit:
S suspendarea executării actului administrativ individual defavorabil si
anume - decizia Consiliului raional Edinet nr. 10/22 din 14.12.2020, pînă la
finalizarea procedurii prealabile.

Suplimentar, vă informăm că refuzăm părăsirea spaţiului închiriat pe adresa str.
Independenţei 53, mun. Edineţ, pînă la finalizarea examinării legalităţii deciziei
Consiliului raional Edineţ nr. 10/22 din 14.12.2020, ori în baza unei hotărîri a Instanţei de
Judecată privind evacuarea din spaţiul închiriat.

........................... AREAP
....................................

AREAP: str. Independenţei 53, or. Edineţ:: ....................................
www.areap.md

Consiliul Raional Edineţ

Cerere prealabilă
privind anularea în tot a actului administrativ (decizia Consiliului raional Edineţ
nr. 10/22 din 14.12.2020)
La data de 14.12.2020, Consiliul raional Edineţ, a fost întrunit în şedinţă
extraordinară prin dispoziţia Preşedintelui raionului Edineţ nr. 164 din 07.12.2020.
în cadrul şedinţei sub nr. 22, a fost examinată chestiunea din ordinea de zi privind
locaţiunea unor încăperi cu suprafaţa de 93.3 m2.
în rezultatul examinării subiectului susmenţionat de către consiliu a fost adoptată
decizia cu nr. 10/22 prin care s-a decis:
1. Se acceptă locaţiunea, prin negocieri directe, a unor încăperi cu suprafaţa
de 93,3 m2, clădirea din mun. Edineţ, str. Independenţei nr.53. pe un termen de
pînă la data de 31 decembrie 2021, fără drept de privatizare.
2. Locatarul va achita impozitul pe bunul imobiliar conform prevederilor Codului
fiscal al Republicii Moldova.
3. Transmiterea în locaţiune va avea loc în corespundere cu Regulamentul cu
privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate aprobat prin Hotărârea
Guvernului Republicii Moldova nr.483 din 29.03.2008.
4. Se acordă dlui Nicolai MELNIC, preşedinte al raionului Edineţ, împuterniciri privind
negocierea clauzelor contractuale şi semnarea contractului de locaţiune.
5. Prezentul act administrativ este supus căilor de atac în procedură prealabilă către
autoritatea emitentă în termen de 30 de zile conform prevederilor legale.
6. Prezenta Decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale. (Citat închis).
Consider decizia susmenţionată ilegală şi urmează a fi anulată din următoarele
considerente:
în fapt,
1. La examinarea chestiunii sub nr. 22, a privind locaţiunea unor încăperi cu suprafaţa
de 93.3 m2, în cadrul dezbaterilor, din partea consilierului, Vitalie Cuţei, a parvenit
propunerea de a introduce în textul proiectului de decizie, la pct. 1 după cuvintele
"str. Independenţei nr. 33" sintagma "cu Asociaţia Obştească AREAP pe durata
indicată în Acordul de parteneriat nbr. 1 din 01.08.2011 încheiat între Consiliul
raional Edineţ şi Asociaţia Regională de Educare a Adulţilor Prutul de Sus", motivând
prin faptul că din partea Asociaţiei Obşteşti este un demers prin care solicită
prelungirea contractului de chirie.
De către Preşedintele şedinţei Sanduleac Oleg propunerea consilierului Cuţei Vitalie,
a fost supusă votului, în urmă la ce sa votat cu 15 voturi pro şi 15 voturi contra.
Fiind numărate voturile, Preşedintele şedinţei O. Sanduleac a declarat că întrebarea
a acumulat un număr egal de voturi pro şi contra, iar legea în aşa cazuri stabileşte,

4. După, sa trecut la examinarea chestiunilor nr. 23, 24 din ordinea de zi. După ce a
fost supusă votului întrebarea cu nr. 24, în sală a intrat consilierul Nepeivoda Igor
care a insistat pe revotarea întrebării cu nr. 22 din ordinea de zi, privind locaţiunea
unor încăperi cu suprafaţa de 93.3 m.
5. La insistenţa consilierului Igor Nepeivoda preşedintele şedinţei O. Sanduleac a supus
votului repetat întrebarea cu nr. 22 din ordinea de zi, privind locaţiunea unor
încăperi cu suprafaţa de 93.3 m2, în rezultatul votării decizia de a transmite în
folosinţă ca activ neutilizat spaţiul menţionat mai sus a acumulat o majoritate de
voturi.
în drept,
6. Conform prevederilor art. 19 alin. (3) al Legii privind administraţia publică locală
nr. 436 din 28.12.2006 - în realizarea competenţelor sale, consiliul local adoptă
decizii cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, cu excepţia cazurilor în care legea
sau regulamentul consiliului cere un număr mai mare de voturi. în cazul parităţii de
voturi, nu se adoptă nici o decizie, dezbaterile fiind reluate în şedinţa următoare.
7. Odată ce Preşedintele şedinţei O. Sanduleac, a constat o paritatea de voturi şi a
amânat examinarea chestiunii pentru o altă şedinţă, face imposibilă revenirea în
mod repetat la aceiaşi şedinţă asupra aceleiaşi chestiuni din ordinea de zi.
8. Este important de menţionat şi faptul, că la chestiunea cu nr. 22 din ordinea de zi,
s-a revenit după ce au fost examinate şi supuse votării următoarele întrebări cu nr.
23, 24.
9. Conform prevederilor pct. 36. Regulamentului privind constituirea şi
funcţionarea Consiliului raional Edineţ, - Dezbaterea problemelor se face în
ordinea strictă în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată.
10. Un alt moment important care nu a fost luat în consideraţie nici de Preşedintele
raionului la întocmirea ordinii de zi, nici de o parte din consilieri, este existenţa
Acordului de parteneriat, încheiat între Consiliul raional Edineţ si Asociaţia
Regională de Educare a Adulţilor Prutul de Sus nr. 1 din 01.08.2011. unde în oct, 5
alin. 2 lit. (a) este clar stipulată obligaţia Autorităţii Publice Locale de nivelul 2 de
a oferi imobil-local pentru deschiderea Centrului de Educare a Adulţilor ne un
termen de 15 ani. Până la momentul actual este în vigoarea, şi nici una din părţi nu
a iniţiat reziliarea lui, cu atât mai mult că nici premize pentru a pretinde la o
eventuală reziliere unilaterală nu sunt.

11. Imobilul în cauză nu poate fi considerat un activ neutilizat a Consiliului raional
Edineţ din simplu considerent că, reieşind din prevederile acordului sus enunţat,
bunul imobil amplasat pe adresa str. Independenţei 53, este contribuţia Consiliului
raional intru realizarea proiectului social - reutrului de Educare a Adulţilor
12 Un alt moment important care nu a fost reţinut de Consiliul raional, sunt prevederile
contractului încheiat între Consiliul raional şi Asociaţia Raională de Educare a
Adulţilor din 01.01.2020 unde conform pct.6.2.
locatarul,
respecta
o b lig a m
şţieulaîSMContmct, crte priontcte in coz de ereiuim S. ° termenului
Contractului de locaţiune vizavi de terţi.
13 La şedinţa Consiliului raional din 14.12.2020, în timpul dezbaterilor pe marginea
chestiunii sub numărul 22 din ordinea de zi, nici autorii proiectului mc, careva din
consilieri sau aparatul preşedintelui de raiona nu au invocat careva abateri de la
condiţiile contractuale din partea AREAP, fapt care le oferă prioritate m faţa terţilor
prelungirea contractului de locaţiune.
Pe motivele susmenţionate, conducându-mă de prevederile art. art. 60; 164; 165
Cod administrativ SOLICIT:
1. Anularea deciziei Consiliului raional Edineţ nr. 10/22 din 14.12.2020.
2. Examinarea la şedinţa următoare a cererii Asociaţiei Regionale de Educare a
Adulţilor Prutul de Sus şi emiterea deciziei privind prelungirea contractului de
locaţiune asupra imobilului amplasat pe str. Independenţei 53, mun. Edineţ pe
durata Acordului de parteneriat, încheiat între Consiliul raional Edineţ ş.
Asociaţia Regională de Educare a Adulţilor Prutul de Sus nr. 1 din 01.08.2011
................. AO AREAP

OFICIUL TERITORIAL
EDINEŢ
AL CANCELARIEI
DE STAT
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str.Independenţei, 33, mun.Edineţ,
MD-4600, Republica Moldova,
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din 11 ianuarie 2021

Nr. 1305/OT6/09

Consiliul raional Edineţ
str.Independenţei, 33
mun.Edineţ
MD 4601
Copie:
Preşedintelui raionului Edineţ
dlui Nicolai MELNIC
str.Independenţei, 33
mun.Edineţ
MD 4601
în adresa Oficiului Teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat a parvenit
cererea prealabilă privind anularea în tot a actului administrativ (Decizia
Consiliului raional Edineţ nr. 10/22 din 14.12.2020).
în conformitate cu prevederile art.74 din Codul Administrativ al
Republicii Moldova, vă readresăm originalul cererii conform competenţei.
Despre rezultate informaţi solicitantul si Oficiul Teritorial Edineţ al
Cancelariei de Stat, în termenii stabiliţi de legislaţia în vigoare.
Anexă: Cererea prealabilă din -3file (original).

.... . . . . .Oficiului Teritorial
al Cancelariei de Stat,
Reprezentantul Guvernu...

Executor :
................................... specialist principal
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Cerere prealabilă
2q£ £
privind anularea în tot a actului administrativ (decizia Consiliului raional Edineţ
nr. 10/22 din 14.12.2020)
La data de 14.12.2020, Consiliul raional Edineţ, a fost întrunit în şedinţă
extraordinară prin dispoziţia Preşedinţblui raionului Edineţ nr. 164 din 07.12.2020.
în cadrul şedinţei sub nr. 22, a fc^f examinată chestiunea din ordinea de zi privind
locaţiunea unor încăperi cu suprafaţa"' de 93.3 m2.
în rezultatul examinării subiectului susmenţionat de către consiliu a fost adoptată
decizia cu nr. 10/22 prin care s-a decis:
1. Se acceptă locaţiunea, prin negocieri directe, a unor încăperi cu suprafaţa
de 93,3 m2, clădirea din mun. Edineţ, str. Independenţei nr.53. pe un termen de
pîna la data de 31 decembrie 2021, fără drept de privatizare.
2. Locatarul va achita impozitul pe bunul imobiliar conform prevederilor Codului
fiscal al Republicii Moldova.
3. Transmiterea în locaţiune va avea loc în corespundere cu Regulamentul cu
privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate aprobat prin Hotărârea
Guvernului Republicii Moldova nr.483 din 29.03.2008.
4. Se acordă dlui Nicolai MELNIC, preşedinte al raionului Edineţ, împuterniciri privind
negocierea clauzelor contractuale şi semnarea contractului de locaţiune.
5. Prezentul act administrativ este supus căilor de atac în procedură prealabilă către
autoritatea emitentă în termen de 30 de zile conform prevederilor legale.
6. Prezenta Decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale. (Citat închis).
Consider decizia susmenţionată ilegală şi urmează a fi anulată din următoarele
considerente:
în fapt,
1. La examinarea chestiunii sub nr. 22, a privind locaţiunea unor încăperi cu suprafaţa
de 93.3 m2, în cadrul dezbaterilor, din partea consilierului, Vitalie Cuţei, a parvenit
propunerea de a introduce în textul proiectului de decizie, la pct. 1 după cuvintele
"str. Independenţei nr. 33" sintagma "cu Asociaţia Obştească AREAP pe durata
indicată în Acordul de parteneriat nbr. 1 din 01.08.2011 încheiat între Consiliul
raional Edineţ şi Asociaţia Regională de Educare a Adulţilor Prutul de Sus", motivând
prin faptul că din partea Asociaţiei Obşteşti este un demers prin care solicită
prelungirea contractului de chirie.
2. De către Preşedintele şedinţei Sanduleac Oleg propunerea consilierului Cuţei Vitalie,
a fost supusă votului, în urmă la ce sa votat cu 15 voturi pro şi 15 voturi contra.
3._Fiind numărate voturile, Preşedintele şedinţei O, Sanduleac a declarat că întrebarea
___a_acumulat un număr egal de voturi pro şi contra, iar legea în aşa cazuri stabileşte,

4. După, sa trecut la examinarea chestiunilor nr. 23, 24 din ordinea de zi. După ce a
fost supusă votului întrebarea cu nr. 24, în sală a intrat consilierul Nepeivoda Igor
care a insistat pe revotarea întrebării cu nr. 22 din ordinea de zi, privind locaţiunea
unor încăperi cu suprafaţa de 93.3 m.
5. La insistenţa consilierului Igor Nepeivoda preşedintele şedinţei O. Sanduleac a supus
votului repetat întrebarea cu nr. 22 din ordinea de zi, privind locaţiunea unor
încăperi cu suprafaţa de 93.3 m2, în rezultatul votării decizia de a transmite în
folosinţă ca activ neutilizat spaţiul menţionat mai sus a acumulat o majoritate de
voturi,
în drept,
6. Conform prevederilor art. 19 alin. (3) al Legii privind administraţia publică locală
nr. 436 din 28.12.2006 - în realizarea competenţelor sale, consiliul local adoptă
decizii cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, cu excepţia cazurilor în care legea
sau regulamentul consiliului cere un număr mai mare de voturi. în cazul parităţii de
voturi, nu se adoptă nici o decizie, dezbaterile fiind reluate în şedinţa următoare.
7. Odată ce Preşedintele şedinţei O. Sanduleac, a constat o paritatea de voturi şi a
amânat examinarea chestiunii pentru o altă şedinţă, face imposibilă revenirea în
mod repetat la aceiaşi şedinţă asupra aceleiaşi chestiuni din ordinea de zi.
8. Este important de menţionat şi faptul, că la chestiunea cu nr. 22 din ordinea de zi,
s-a revenit după ce au fost examinate şi supuse votării următoarele întrebări cu nr.
23, 24.
9. Conform prevederilor pct. 36. Regulamentului privind constituirea şi
funcţionarea Consiliului raional Edineţ, - Dezbaterea problemelor se face în
ordinea strictă în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată .
10. Un alt moment important care nu a fost luat în consideraţie nici de Preşedintele
raionului la întocmirea ordinii de zi, nici de o parte din consilieri, este existenţa
Acordului de parteneriat, încheiat între Consiliul raional Edineţ şi Asociaţia
Regională de Educare a Adulţilor Prutul de Sus nr. 1 din 01.08.2011, unde în pct. 5
alin. 2 lit. (a) este clar stipulată obligaţia Autorităţii Publice Locale de nivelul 2 de
a oferi imobil-local pentru deschiderea Centrului de Educare a Adulţilor pe un
termen de 15 ani. Până la momentul actual este în vigoarea, şi nici una din părţi nu
a iniţiat reziliarea lui, cu atât mai mult că nici premize pentru a pretinde la o
eventuală reziliere unilaterală nu sunt.

