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LICA MOLDOVA

L RAIONAL SOROCA

s A R /////

adoptdrii Deciziei Consiliului Raional ,, Cu
in locajiune a unor bunuri imobile"

Data constituirii
Total file

Termen de pistrare



t\

Cu privire la transmiterQa in locafiune

Consiliul Raional Soroca intrunit i
Avdnd in vedere:
-Expunerea de rnotive dln Nota
02.r2.2019;

-Raportul de exlrertizd j idicd a Servi
-Demersurile de solicita in localiune
-Avizul Comisiei de s
ln temerul:
- Regulamentului cu p vire la modul

8312008;Hotdrirea Guvernului nr.
- Nt.43 alin. (1) lit. c)

modificdrile qi completd
art.77 al Legi
ile ulterioare,

deetatizarea proprrietalii p lice, Legii

1. Se transmite in
Oficiului Teritorial

iune Cancel
3(trei) i

$tefan cel Mare ,(nr.cad 7801111
2. Se transmite in I iune Inspecfi
teritoriale inspectrarea fi iara Balli (
din imobilul nr. 5 din str.
3. Se transmite 1in loca!
Oficiului 3 (trei) incdpe
(nr.cadastral 780 1 1 | 1047

tefan cel

cu suprafala
pe un ternen

4. Se transmite in locali
Soroca incdpere:a cu

Agen!iei

(nr.cadastral 780 I | 1 1047 pe un termen
5. Se transmite in locati IPNA Com
Oficiului teritorial incdperea cu

$tefan cel Mare, ('nr. cad 17801111
6. Se transmite in locati Inspecliei T
Soroca incdperea cu [a de 9,7
cadastral 7801 1 11047) pe termen de I

Proiect de deci

BLICA MOLDOVA

CONSI UL RAION,AL SOROCA

D F]C IZIE

unor bunuri imobile

gedinfa ordinarb pe data de 12 decembrie 2019

tivd, prezentatd de Sectia Economie nr.15 din

ului Asistenlii Juridicd nr.
bunurilor imobile:

itate pentru buget, finanle gi administrarea patrimoniului;

dare in localiune a activelor neutilizate, aprobal

rr. ,136/200(5 privind administralia publicd localrl
. 17 aI Legii nr. 12112007 privind adminisl:

100/2017 cu privire la actele normative.

CIDE:

din

de Stat a Republicii Moldova pentru
cu suprafaf a de 52,0 m.p. din imobilul

arnlpl

nr. 5 diin

Inspecliei

7) pe un termen de 1 an.
i Financiare pentru amplasarea Oficiului Direc
ciul Soroca) 2(doud) incdperi cu suprafala de 30
,(nr.r;adastral 7801111047) pe un termen de 1 an.
pentru Proteclia Mediului Soroca pentru amplasa
le 32. m.p. din imobilul nr.5 din str. $tefan cel lvlz

I an.

a de 10,

Supraveghr:re Tehnicd pentru amplasarea Ofi ciul
m.pr. din imobilul nr. 5 din str. $tefan ce,l
1 arn.

ia,, feleradio Moldova" pentru amplasarea
a\a de 10,4 m.p. din imobilul nr.5 din str.

7) pe un termen de 1 an.
itoriale de Muncd Drochia pentru amplasarea ofioiu
.p. dlin imob,ilul nr.5 din str. $tefan cel Mare, (

cu

eI



7. Se transmite in localiune I
,,INTEHAGRO" pentru amplasarea
imobilul nr.5 din str. $tefan cel Mare ,(
8. Se transmite in localiune Agenli
amplasarea oficiului Soroca 2 (doua) i
$tefan cel Mare, (nr.cadastral 780l l l
9. Se transmite in localiune intrepri
Cadastru ,,Ingeocad" I m.p. pe
Testemileanu (nr. cadastral 780II21
termen de I an.
10. Se autorizeazd. d-nul Rusnac

contractele de locatiune.
I L Prezenta decizie se aduce la c

Locale gi, totodatd se comunicd prin t
-Pregedintelui Raionului Soroca;
-Secliei Economie.
-Serviciului Financiar
-Serviciului Asistehta Juridicd

Avizat

oratului de Stat pentru Supravegherea lle
ficiului Soroca inc[perea cu suprafala de 9,6
.caclastral 7801111047) pe un termen de i an.
NallLonale pentru Reglementare in Energeticii

ri cu suplafala de 30,9 m.p. din imobilul nr.5
047) pe un termen de I an.

ii de Stat Institutul de Geodezie, prospecliuni T'ehn
i9 ;ri 1 m.p. in interiorul imobilului nr. 68 din
75) unde este instalatd stafia permanentd GpS

Iav, Pregedinte al raionului Soroca. sd se:

nla publica pr:in publicarea in Registrul de Stat al
miterea copiilor :

la Leahu, $ef al Secliei Economie

eaceslav Rusnac, Pregedinte al raionului Soroca

lla Eiordianu., Vicepregedinte al raionului Soroca

telaZabrian, secretar al Consiliului Raional Sororta

str.

r$i
str.

un

elor



La proiectul deciziei ,,Cu privire

l.Autorul
Proiectul de decizie ,,Cu privire la

elaborat de Seclia Econornie din cadrul

^ 
2.Condi{iile ce au impus elaborarea

In temeiul deciziei Consiliului Raional
contracte de locafiune pe un termen de I
expird termenul de locafiune. La Consili
termen de 1 an incdperile din nou solici
3.Scopul Proiectului
Darea in localiune a incdperilor ca acti
4.Argumentarea
Conform art. 17 al Legii privind admin

Regulamentului cu privire la modul de
Hotirdrea Guvernului nr. 483 /2008 acti
Consiliilor locale.
5.Principalele prevederi ale proiectulu
Imobilile nefolor;ite date in locatiune

6.Fundamentarea econolnico-fi nancia
Prin urmare, dare in locafiune a actj

acumulare adaugdtor a resurselor financi
Se propune transmiterea in locatiune a

T.Avizarea qi consultarea publici a
Proiectul deciziei a fost plasat pentru
transp aren{ a decizionald,.

NOT I\IFOR]\4ATIVA

a transmiterea in localiune a unor bunuri imobile,,

Nr. din 05.12.2019

iterea in localiune a unor bunuri imobile,, este:
Pregedintelui Raionului Soroca.

roiectului de act normativ gi finalitl{ile urmjiri
roca nr. 28lct7 din 20 decembrie 20l g au fost irrct

an cuL serviciile respective. in luna decembrie anul
I Raional a pinrvenit demersuri de a transmite pe un

ile nerutilizate in procesul tehnologic.

ftarea gi deetatizarea proprietafii public e nr. I21l
'e in localiune a activelor neutilizate, aprobat prin

neutilizate pot fi date in loca{iune numai cu acor.d

fi utilizate pentru amplasarea oficiilor.

or neutilizate in procesul tehnologic va adu,oe

irrcdperi pe un termen de 1 an.
ectullui

ri publice pe site-ul Consiliului Raional Soroca

,yil,rr' tlf:?*Tl'.1,.,,no



REPUBLICA MOLDOVA
col{srLr uL RAIoNAL SOROCA

SER rcr uL AStSTENTA I u nt orcA

expertizd juridicd
privind proiectul deciziei Consili lui R.aional ;ii a documentelor anexate la dosar

"Cu privire la transmi in locafiune a unor bunori imobile"

Examindnd proiectul deciziei Raional gi a documentelor anexate lil dosar
parvenit spre avizare, Vd comunic

Proiectul deciziei este iniliat de DonLnul Rusinac Veaceslav, Pregedinte
Soroca gi elatrorat de Doamna Leahu gelil gef al Secliei Economie gi se

in:competenlele Consiliului Raional sti
art.43 alin.(1) lit.c) din Legea nr. privind administralia publicd locald, Conrsiliul

raional decide privind administrarea bunu
art. 77 alin.(2) din Legea nr.43

ilor domeniilor public ai privat ale raionului;
privinLd administralia publicd locald, Actele

juridice de administrare gi de di privind bunurile proprietate publicd a unitd4ii
administrativ-teritoriale se incheie cu lle fizice gi persoanele juridice de drept privat prin
licitalie public[, or ganizatd, in condiliile I ii, cu excep!:ia cazurilor stabilite expres prin le1ge,

Regularnentul cu privire la modul
Hotdr6rea Guvernului nr.483 12008.

Partea dispozitivd a

dare in locra{iune a activelor neutilizate, aprobat prin

ui deciziei este expusd clier.
Totodatd decizia intrunegte condiliile in conformitate cu Legea nr.l00l20I7 cu privi:re
la actele normative. l{ecesitatea exami i proiectului deciziei reiese din datele prezentate.

In temeiul r:elor menfionate, cons rdrn cd proiectul de decizie cu toate documenterle
formate la dosar oorespunde cu actele ive in rrigoare, pot fi inaintate gi examirrate fln
gedinfa comisiei de specialitate, apoi
Raional.

spre exarninare gi aprobare la gedinfa Consiliuliui

,/

Jila/I ArinaMarii

$ef Serviciului AsistentdJuridicd

Nr.02- 150/j

Din 04.12.2011)

MD-3000, str. $tel'an cel Mare nr. 5,Or. Soroca,
web: www.soroca.md

e-mail: crsoroca@grlAf.1.cglq r

tel (373) 23023786

daport

al Ra.io:nului

incadrr:a:td in


