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DOSAR nr. 137/02/1-19
din 18 februarie 2021

Proiectul de decizie „Cu privire la demersul ÎM „PROCONSIS”

Proiect prezentat de ÎM „PROCONSIS”

mun. Edineţ

Nr. 01-01 din 18 februarie 2021

Dl Nicolai MELNIC
Preşedintele raionului Edineţ

DEMERS

întreprinderea Municipală „PROCONSIS" solicită Consiliului raional Edineţ
încheierea contractului de comodat a spaţiului biroulu, cu suprafaţa de 26,04
m.p. m în icinta Consiliului raional Edineţ.

....................

Anunţul
referitor la iniţierea elaborării deciziei Consiliului raional Edineţ

„Cu privire la demersul IM „PROCONSIS”
22 februarie 2021
Tipul deciziei (denumirea proiectului)
Argumentarea necesităţii adoptării deciziei

Decizia Consiliului raional Edinet.
Decizia se aprobă în scopul transmiterii în comodat a unui birou
cu suprafaţa de 26,04 m.p. pentru desfăşurarea activităţii
întreprinderii Municipale „PROCONSIS”.

modalitatea in care părţile interesate pot avea acces la proiectul
de decizie
Locul, modul de prezentare sau remitere a recomandărilor

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,
Consiliul raional Edinet;
- prin poşta electronică: econsiliufaledinet.md
...................... ......................... ..., Aparatul preşedintelui raionului
tel.: 0246 23582
Pînă la 10 martie 2021.

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

............... ....Aparatul preşedintelui raionului

............. .......................... .

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL EDINEŢ

din

DECIZIE nr.__
___
2021

Cu privire la demersul ÎM „PROCONSIS”
în temeiul art. 17, 19, 22, 43 c), d), 77 (2) din Legea Republicii Moldova
nr.436/2006 privind administraţia publică locală, art.art. 12, 53, 60, 67, 120,
121, 124, 126, 128, 136, 164, 165 din Codul Administrativ al Republicii
Moldova nr. 116/2018 şi în temeiul art. 9 (2) h), i), j), art. 17 (1) din Legea
nr. 121/2007 privind administrarea şi detatizarea proprietăţii publice, avînd în
vedere demersul ÎM „PROCONSIS” nr.Q fo f din
2021 şi avizul
comisiei consultative pentru economie, buget, administrarea bunurilor, juridică,
numiri si imunităţi,
Consiliul raional Edinet» DECIDE:
» "
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1. Se acceptă comodatul unor încăperi cu suprafaţa de 26,04 m.p., în clădirea
Consiliului raional Edineţ din mun. Edineţ, str. Independenţei nr.33, et.III,
pe un termen de pînă la data de 31 decembrie 2021, Iară drept de
privatizare.
X
. . . r »
2. IM „Proconsis” va
achita impozitul pe bunul imobiliar conform
prevederilor Codului fiscal al Republicii Moldova.
3. Se acordă dlui Nicolai MELNIC, preşedinte al raionului Edineţ,
împuterniciri privind semnarea contractului de comodat
4. Lransmiterea în de comodat va avea loc în corespundere cu Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova nr.483/2008.
5. Se acordă dlui Nicolai MELNIC, preşedinte al raionului Edineţ,
împuterniciri privind negocierea clauzelor contractuale şi semnarea
contractului de comodat.
6. Prezentul act administrativ este supus căilor de atac în procedură prealabilă
către autoritatea emitentă în termen de 30 de zile conform prevederilor
legale.
7. Prezenta Decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale şi se
comunică Oficiului Teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat.
8. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă prin transmiterea copiei:
- Preşedintelui raionului;
- ÎM „PROCONSIS”.
Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretarul Consiliului raional Edinet
Iniţiatorul proiectului

Ion SAMSON
Nicolai MELNIC

A utorul proiectului:

.....................................

.....serviciul juridic

..............................

N O T Ă IN F O R M A T IV Ă
Ia proiectul de decizie „Cu privire Ia demersul ÎM „PROCONSIS”
Autorul proiectului de decizie Mihail EVDOCHIMOV, arhitect-şef Aparatul
Preşedintelui raionului şi Rutta MORARI, managerul ÎM „PROCONSIS”.
Avînd în vedere, că conform statutului Î.M. “PROCONSIS” punct 2.2 aprobat
de către Consiliul raional Edineţ prin decizia Consiliului raional Edineţ nr. 3/14 din
iunie 2017, fondatorul pune la dispoziţie întreprinderii spaţiu pentru asigurarea
activităţii (asigurarea cu spaţiu).
Elaborarea proiectului urmăreşte ca scop transmiterea biroului cu suprafaţa de
26,04 m.p. de comodat ÎM „PROCONSIS” pentru desfăşurarea activităţii în domeniul
arhitecturii şi acordarea serviciilor pentru pregătirea materialelor la construcţia
locuinţelor şi obiectelor de menire-socială. Acordăm ajutor, consultaţii, pregătirea
datelor iniţiale, schţelor de proiect pentru sectorul public (direcţiilor Consiliului
raional, primăriilor).
a) Serviciul arhitectură şi urbanism activează din anul 1969 pe lingă architectulşef al raionului Edineţ. în anul 2000 pentru a ajuta cetăţenii raionului să
construiască locuinţe şi alte obiecte conform normativelor în vigoare, Legii
calităţii în construcţii în construcţii nr. 721/1996 şi Lejii 163/2010 „Privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţie”, ţinînd cont că suntem în zonă
seismică este necesar de a obţine licenţă pentru proiectare. Consiliul judeţean
Edineţ a fondat întreprinderea municipală „Proconsis” şi pe toată perioda de
activitate a ÎM „Proconsis” consiliul raional ca fondator acorda pentru
activitate un birou.
b) In legătura cu situaţia economică în ţară şi pandemia de COVID-19, pe
perioada dată se observă scăderea volumului de construcţii şi investiţii în
sectorul privat şi public.
c) în aceste condiţii dificile ÎM „Proconsis” permanent şi regulat şi-a onorat
obligaţiunile fiscale către bugetul de Stat şi fondul de asigurări sociale şi
asigurare medicală. Pe parcursul a multor ani a obţinut beneficiu din care a
efectuat defalcări în bugetul de Stat şi din activitate operaţională.
A

întreprinderea municipală „Proconsis” solicită consiliului raional Edineţ
încheierea contractului de comodat a spaţiului biroului cu supafaţa de 26,04
m.p. în incinta Consiliului raţional Edineţ.

...................Aparatul
Preşedintelui raionului

............ ......................... .

Managerul IM „PROCONS.

. ......... .............

