REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL EDINET

DOSAR nr. 128/02/1-19
din 17 februarie 2021

Proiectul de decizie „Cu privire Ia locaţiunea unor încăperi cu suprafaţa de
17,78 m2”
Prezentat de Şef Serviciul Juridic, Aparatul Preşedintelui raionului.

mun. Edineţ
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Prin prezenta, Inspecţia Teritorială de Muncă Edineţ, solicită spre examinare la
şedinţa Consiliului raţional Edineţ, posibilitatea prelungirii contractului de locaţiune a
încăperii cu mărimea de 17,78 m.p., pînă la data de 01.01.2022.
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17 februarie 2021
Anunţul
referitor la iniţierea elaborării deciziei Consiliului raional Edineţ
Cu privire la locaţiunea unor încăperi
cu suprafaţa de 17,78 m2

Tipul deciziei (denumirea proiectului)
Argumentarea necesităţii adoptării deciziei
modalitatea în care părţile interesate pot avea acces la proiectul
de decizie
Locul, modul de prezentare sau remitere a recomandărilor

Persoană responsabilă de desfăşurarea procedurilor de consultare,
date de contact
Termenul-limită de prezentare a recomandărilor

Decizia Consiliului raional Edineţ
Decizia se aprobă în scopul încheierii contractului
Pagina web: www.edinet.md, compartimentul procesul
decizional, consultări publice, proiecte de decizii întrate în CR
Recomandări pot fi prezentate:
- pe adresa:MD-4601, mun. Edineţ, str. Independenţei, 33;
- prin poşta electronică: econsiliufu),mail.ru,
natalia.jurist@mail.ru
............... ..........,
tel.: 0246 2-39-51
Pînă la 05.03.2021

...............................
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REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL EDINEŢ
DECIZIE nr.___
d in ____

2021

Cu privire la locaţiunea unor încăperi
cu suprafaţa de 17,78 m2.

w i . în “ " “
ţ6 cu art' I7- 19' 22. 43 <=). d). 77 (2) din Legea Republicii
Moldova nr.436/2006 privind administraţia publică locală, art.art. 12, 53 60 67
* ;° i, 121 ’ ’ 24, 126’ l2 8 > 136> 164- 165 din Codul Administrativ al Republicii
m n î / o n n T •'
1“ temeiul art' 9 (2) h)’ ^ ■»’ art4 7 (1) din Legea
' 21/2007 Pnvmd administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, pct. 2, 10, 13
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, si
avind în vedere avizul comisiei consultative pentru economie, buget, administrarea
bunurilor, juridică, numiri şi imunităţi, Consiliul raional Edineţ DECIDE:
L Se accepta locaţiunea, prin negocieri directe, a unor încăperi cu suprafaţa de
11,1 o m , pe un termen de pînă la data de 31 decembrie 2021, fără drept de
privatizare.
F
Locatarul va achita impozitul pe bunul imobiliar conform prevederilor
Codului fiscal al Republicii Moldova.
3. Transmiterea m locaţiune va avea loc în corespundere cu Regulamentul cu
privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate aprobat prin
ITotarirea Guvernului Republicii Moldova nr.483/2008.
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.
Prezenta^ Decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale si se
comunica Oficiului Teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat.
Iniţiatorul proiectului

,-rCT

i MELNIC

Contrasemnat:
secretarul Consiliului raional

Ion SAMSON

Autorul proiectului:
. . . . serviciul juridic
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