
 

REPUBLICA MOLDOVA                                             
CONSILIUL_RAIONAL TELENEȘTI                

 MD-5801, or.Teleneşti, str.31 August, 9 tel: (258)2-20-58, 2-26-50, fax: 2-24-50 

www.telenesti.md,  consiliul@telenesti.md, posta@telenesti.md                                                       

 
                                                                                                                        PROIECT 

 DECIZIE nr. 6/                                     

                                                                                                                                                            

        din   17  decembrie  2019 

 
 „Cu privire la darea în folosință a unor spații din incinta Liceului Teoretic „Lucian Blaga” 

și IMSP Centrele de Sănătate publică din raionul Telenești” 

 

           Examinând solicitările cu privire la transmiterea în locațiune, comodat, a unor spații 

neutilizate din incinta imobilelor ce aparțin Consiliului raional Telenești, în conformitate cu  

prevederile pct. 12; 13 și 20 al Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor 

neutilizate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 483 / 2008, ținănd cont de Hotărîrea 

Guvernului 136 / 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu 

reducere” pct. 4 (b) și pct. 11, având avizul comisiei consultative pentru probleme economie, 

buget și finanțe, în temeiul art. art. 43 al. (1) lit. (e), 46, 77 al Legii nr.436 / 2006 privind 

administraţia publică locală, Consiliul raional, 

 

DECIDE: 

1. Se acordă Directorului Liceului Teoretic „Lucian Blaga” Telenești dreptul de a 

transmite în locațiune, prin licitație „cu strigare” organizată de către comisia instituită prin 

ordinul directorului liceului, pe un termen de trei ani, a unui  spațiu neutilizat cu S-36 m2 din 

incinta imobilului amplasat pe str. Ciprian Porumbescu nr. 3, nr. cadastral 8901227139.01. 

1.1. Cuantumul locațiunii, se va stabili în conformitate cu prevederile Legii Bugetului 

pentru anul de gestiune și nu include plata pentru energia electrică, termică, apă, canalizare, alte 

servicii prestate locatarului.  

1.2. Directorul Liceului Teoretic „Lucian Blaga” Telenești: 

- poartă răspundere materială pentru utilizarea bunurilor transmise în locațiune; 

- va asigura emiterea Ordinului cu privire la crearea comisiei de licitație, în care 

obligatoriu va fi inclus și un reprezentant al Consiliului raional, desemnat de către Președintele 

raionului; 

- va asigura semnarea și prezentarea contractului de locațiune a bunului menționat la pct. 

1și a actului de primire – predare, spre avizare Președintelui raionului, conform Hotărârii 

Guvernului nr. 483 din 29 martie 2008; 

 

2.  Se permite scoaterea la licitație „cu strigare”, pentru darea în locațiune pe un termen de 

trei ani,  a două încăperi aflate în gestiunea Spitalului raional cu suprafața de 11.5 m2 și respectiv 

8,8m2, amplasată în incinta imobilului situat pe str. Ștefan cel Mare nr. 5 nr. cadastral 

8901217073.  

2.1. Se aprobă Comunicatul informativ ce urmează a fi dat publicității în Monitorul Oficial 

și alte surse media, conform anexei nr. 1.  
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2.2. Comisia de licitație al Consiliului raional Telenești va pregăti organizarea și 
desfășurarea licitației, în conformitate cu legislația în vigoare. 

 2.3. Se împuternicește Președintele raionului, cu dreptul de a semna actele aferente 

licitației, inclusiv contractul de locațiune. 

2.4. Contabilul - șef din cadrul Aparatului Președintelui, anual va calcula mărimea chiriei, 

în conformitate cu Legea Bugetului de Stat pentru anul de gestiune, sau cu alte acte normative 

relevante existente. 

2.5. Specialistul principal în problemele juridice din cadrul Aparatului Președintelui, va 

perfecta contractele de locațiune, cu asigurarea înregistrării acestora în conformitate cu legislația 

în vigoare. 

 

  3. Se aprobă transmiterea în comodat a spațiilor în incinta cărora sunt amplasate filialele 

Secției Asistență cu medicamente și dispozitive medicale a IMSP Centrul de Sănătate Telenești, 

pe perioada de activitate a instituției medicale respective, după cum urmează: 

a) ÎMSP Centrul de Sănătate Brînzenii Noi, suprafaţa de 78.0 m2; cod cadastral 

8915205160 

b) OMF Ordășei. suprafaţa de 7.0 m2 , cod cadastral 8941101016 

c) OMF Pistrueni, suprafaţa de 10,5 m2 , cod cadastral 8942201009 

d) IMSP Centrul de Sănătate Sărătenii Vechi, suprafaţa de 8.08 m2 cod cadastral 

8950310006 

e) OMF Țînțăreni, suprafaţa de 9.0 m2 , cod cadastral 8957201277 

f) OMF Nucăreni, suprafața de 9,0 m2, cod cadastral 898940101022  

g) IMSP Centrul de Sănătate Mîndrești, suprafaţa de 8.14 m2 cod cadastral 

8935208284.01 

    h)       OMF Ghiliceni. suprafaţa de 8,41 m2 , cod cadastral 8929204024.01 

    i)       IMSP Centrul de Sănătate Căzănești, suprafaţa de 12,0 m2 cod cadastral 8918203163 

    j)        OMF Vadul Leca, suprafaţa de 15,0 m2 , cod cadastral 8918202264 

    k)       OMF Negureni, suprafaţa de 10 m2 , cod cadastral 8937203029 

    l)        OMF Chițcanii Vechi suprafaţa de 8,0 m2 , cod cadastral 898922202206 

 

4.  Primirea – predarea bunurilor menționat la punctele 1, 2 și 3 se va efectua în 

conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor 

proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901 din 31.12.2015. 

 

5. Responsabili pentru executarea prezentei Decizii se desemnează conducătorii 

instituțiilor menționate la punctele 1, 2 și 3. 

 

6. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Președintelui raionului. 

 

7. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa titularilor funcțiilor vizate, se 

publică pe site-ul www.telenesti.md , inclusiv în buletinul informativ „Monitorul de Telenești” 

şi intră în vigoare la data includerii în Registru de Stat al actelor locale.  

 
                  Preşedintele şedinţei                                                                      

 

            Secretarul Consiliului Raional                                                Sergiu Lazăr 
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