
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL ORHEI

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2,Tel +373 235 22058,22650,
Fax: +373 235 20662,

e-mail: consiliu.orhei@or.md http://www.or.md

proiect
DECIZIANT.8/

din 14 septembrie 2021

Cu privire la transmiterea in loca{iune
a activelor neutilizate prin licitalie

in temeiul art.43 alin.(l), lit.c) qi lit.e) Si art.77 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrafia
publicd local6, art.9 alin.(l) gi art.l7 al Legii nr.l2l-XVI din 04.05.2007 privind administrarea gi deetatizarea
proprietdlii publice, art.10 qi art. 118-126 ale Codului Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018,

Regulamentului privind licitaliile cu strigare gi cu reducere aprobat prin Hotirdrea Guvernului nr. 136 din 10.02.2009,

Consiliul Raional Orhei,

DECIDE:
1. Se expun la licitalie publicd bunurile imobile (inclperi) din constructia cu nr. cadastral 6401402.145.04, cu

suprafala total6 de 50.0 m2 gi bunul imobil (garaj) din construclia cu nr. cadastral 6401402.145.03, cu suprafafa

total[ de 19.8 m2, situate in mun. Orhei, sh. Renagterii Nationale, 18, proprietate publicd a raionului Orhei, cu

modalitatea de selectare a locatarului in form[ de licitatie ,,cu strigare", conform Anexelor w.7 , nr.2 gi nr.3.

2. Se instituie Comisia de licitalie in urmitoarea componenle:

3. Se aprobd Contractul de locatiune, conform Anexei nr.4.

4. Se imputernicegte Pregedintele raionului dl D. turcanu cu dreptul de a semna contractul de loca{iune.

5. Sursa de acoperire a cheltuielilor pentru organizarea qi desfdgurarea licitaliei se determin[ din contul bugetului

aprobat pentru Aparatul pregedintelui raionului pe anul 2021.

6. Direcfia Economie gi Politici Investifionale, va asigura activitifile de organizare privind executarea prevederilor

prezentei decizii.

7 . Prezenta decizie se include in Registrul de Stat al Actelor Locale cu drept de atac la Judecitoria Orhei in condiliile

Codului administrativ, in termen de 30 de zile de la comunicare persoanelor vizate.

8. Vicepregedintele raionului dl V. Pe(u, comisia consultativi de specialitate economie, buget gi finante (preqedinte

dna N. Parutenco) vor asigura controlul executirii prezentei decizii.

Pregedintele gedinlei

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman

Coordonat: D.Jurcanu - pregedintele raionului
M.Cravcenco - vicepregedintele raionului
V.Pe(u - vicepregedintele raionului

Yizat: S.Caraman-secretarul Consiliului Raional
M.Bitrincea - get Serviciul Juridic

Elaborat M.Apreutesei



Anexa nr. 1

la Decizia Consiliul Raional Orhei
nr. 8/ din 10 septembrie 2021

Lista
bunurilor imobile expuse la licitafie cu strigare, pentru transmitere in locafiune

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman

Nr. Bunul imobil Nr, cadastral Suprafafa Amplasarea
1 incdperea nr.1

6401402.145.04
6.0 m2

mun. Orhei, str. Renagterii
NaJionale, 18

2 Incdperea r.2 15.4 m2
3 Inc6perea nr.3 28.6 m2

TOTAL 50.0 m2

4 incdperea nr.3 (garaj) 6401402.t45.03 19.8 m2
mun. Orhei, str. Renagterii

NaJionale, 18



i erea de stat "CADASTRU'' filiala O.C.1'
cile a executat

Planul ului (releveu I construc{iei)

v
6

r 7.l

Parter Anexa nr. 2
la Decizia Consiliului Raional Orhei

nr.8i din14.09.2021
0.1-t)

=3.1 7

f" qelil'*l+t ecot"oYvr't'it' c(/

7s tLol"'tt'u', '& A"'h oc{
Ca {*t ioece; c'otvt 1 co''L J:Gro N

trttq,2 ceu l" \ rtq c&M .3 cLL

9=26rc".f.

r!

, i ;a63$!.-!ilnl3 o.g-Lv-:.r:er
.rr, rq1 ! J'rrn{lrr-.'ri ':

{r.(ktr!:r,-$3ut!!.!lr.u}.!!islldl'tf:

r--l*-- I r-,
1

,-

I

lz

i



Nivel:Parter
Anexa nr. 3

la D ecizia Consiliului Raional Orhei
nr.8/ din14.09.2A2l

v-0i
l'{=-i.40

1

\ar-

l9 I

0.5s

_1

LiL

I
i

It

il

,' .l

l:

6,05

l.

a.l

I

18,.1

6,00

o\
ca

il_
23.1

In t ra p r i ntle r (u Li e,\ t Lt t " L-. {ulu.s I rzr "
tarito

Planul de niyel a clddirii
gcrraj din

or. Orlui, tlr. Renasletii Nqtionale nr. l8
64At 402.145.0i Sctul fil Stav

inillinrcn1 C
P

LIT

01.03.201 7 Scara I :1 00

,'1

I

iE



Anexa nr. 4
la Decizia Consiliului Raional Orhei

nr.8/ din 10 septembrie 2021

CONTRACT DE LOCATIUNE nr.

2021 mun. Orhei

CAPITOL 1. PARTILE CONTRACTANTE

Consiliul Raional Orhei, in persoana preqedintelui raionului Orhei dl Dinu furcanu, care
activeazd in baza Legii privind administratia publicd localE nr. 436-XVI din 28.12.2006, denumit
in continuare ,,LOCATOR", 

gi

ln persoana denumit in continuare
,,LOCATAR", in temeiul Deciziei Consiliului Raional Orhei nr. din - 2021,
Regulamentului privind licitaliile cu strigare qi cu reducere aprobat prin Hotarerea u"-ului *.
136 din 10.02.2009, au incheiat prezentul Contract de localiune (in continuare - Contract) cu
respectarea urmdtoarelor clauze :

CAPITOL 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2. 1. Obiectul prezentului Confact reprezinti transmiterea de cdtre LOCATOR in folosinld
qi posesie temporard LOCATARULUI, contra r.urei pldti (in continuare - chirie) a unor spatii
nelocative, neutilizate in procesul de producere, conform Anexei nr. 1 la Decizia Consiliului
Raional Orhei nr. din 2021, dl cum urmeaz5:

2.2. Bunuri le imobile date in localiune vor fi utilizate in calitate de oficii/garaj.
2.3. Bunurile aparfin Consiliului Raional Orhei cu titlu de proprietate.
2.4. Predarea bunurilor va fi efectuati de cdtre LOCATOR in termen de 10 zile lucrdtoare

de la data semnirii prezentului conffact, in baza Actului de predare-primire (Anexa m. 1 la
prezentul contract).

CAPITOL 3. DURATA CONTRACTULUI

3.1 . Termenul contractului de locaJiune este de _ incepind cu data de
3.2. Termenul localiunii poate fi prelr.urgit prin semnarea acordurilor adilionale la contract,

cu acordul proprietarului - Consiliului Raional Orhei.
3.3. Prezentul contract intrd in vigoare la data semndxii.

CAPITOL 4. CHIRIA $I MODUL DE EFECTUARE A PLATII

4.1. Chiria lunarf, pentru localiunea spaJiilor menlionate la pct. 2.1 constituie
lei /lunar.

4.2. Chiria pentru locatiune va fi achitatd lunar de cdtre LOCATAR pinl Ia data de 5 a lunii
pentru luna precedentl prin intermediul transferului mijloacelor bdnegti in contul bancar al
LOCATORULUI indicat in contract.

Nr. Nr. cadastral Suprafata Amplasarea
1 incdperea nr.1 6.0 m2
2 Incdperea nr.2 15.4 m2
3 incf,perea nr.3

6401402.145.04
28.6 m2

TOTAL 50.0 m2

mun. Orhei, str. Renagterii
Nationale, 18

4 inc[perea nr.3 (garaj) 6401402.145.03 19.8 m2
mrur. Orhei, str. Renaqterii

Nalionale, 1 I

I

Bunul imobil



4.3. Chiria se achitd din data semndrii actului de predare-primire a bunurior.
4.4. Plata pentru energia electricd, aprovizionarea cu apd, incdlzire gi alte utilitdli va fi

efectuatl lunar de cdtre LOCATAR in mod independent conform facturilor prezentate de
fumizori in baza indicaliilor contoarelor. Aceste pl51i nu sunt incluse in chirie.

4.5. Plata utilitdtrilot vor fi efectuate de cdtre LOCATAR incepind cu data semndrii actului
de predare-primire a bunurilor inchiriate.

4.6. In termen de 30 zile calendaristice din data transmiterii spaliilor, Locatarul va incheia
Contracte directe cu fumizorii de servicii comunale gi va efectua pldlile pentru serviciile prestate
din numele propriu.

CAPITOLUL 5. DREPTURILE $I OBLIGATIILE LOCATORULUI

LOCATORUL se obligi:

5.i. in termen ds 10 zile lucrdtoare de la semnarea prezentului contract, sd pund la
dispozilia LOCATARULUI inclperile date in locaJiune, conform Actului de predare-primire,
care este parte integrantE a prezentului Contract.

5.2. SA asigure gi sd garanteze LOCATARULUI folosinta netulbuatd, exclusivd gi

personalI a bunurilor pe toat[ perioada loca]iunii, cdt gi protec]ia acestuia impotriva oricAror cereri
sau acliuni legale ale terfilor cu privire la bunurile date, survenite din raporturile de drept ale
acestuia cu terlii sau din acliunile/inacliunile LOCATARULUI care contravin prevederilor
prezentului contract.

5.3. Sd predea bunurile in stare bunA de folosinti, in corespundere cu normele de securitate
tehnic6, sanitare gi ecologice, precum gi cu cerintele de securitate antiincendiard.

5.4. Sd nu se implice in activitatea LOCATARULUI.
5.5. Se solicite acordul scris al proprietarului, in cazul in care LOCATARUL are

necesitatea sd facd amenajdri esentiale interioare in spaJiile date in localiune, pentru modific6rile
constructive necesare pentru utilizarea lor conform destinaJiei indicate la p. 2.2, in condiliile legii.

LOCATORUL este in drept:

5.6 Si verifice cum gi in ce scopuri sunt exploatate bunurile date in localiune. in
realizarea acestui drept, LOCATORUL poate vizita obiectele in orele de lucru, iar in cazul
depistdrii unor incllcdri de exploatare a bunurilor, este in drept s6 ceard de la LOCATAR
inldturarea imediati a acestora.

CAPITOLUL 6. DREPTURILE $I OBLIGATIILE LOCATARULUI

LOCATARUL se obligi:

6.1. SA tljlizeze bunurile imobile primite in localiune conform destinatiei indicate Ia pct.
2.2. al prezenttlui Contract, precum qi sb le mentin6 intr-o stare buni pe toat6 perioada
Contractului.

6.2. SA efectueze pldlile pentru chirie qi utilit{i la timp 9i in cuantumul prevlzut la
capitolul 4 al prezentului Contract.

6.3. Sd intretind inc[perile in condilii bune gi in stare sanitard corespunzAtoare, precum $i in
conformitate cu regulile securitalii gi a tehnicii secudtirii.

6.4. Sd respecte cerinlele securitAli antiincendiare in conformitate cu legislatia in vigoare.
6.5. SI permitd accesul reprezentanlilor LOCATORULUI in inciperi pentru efectuarea

controlului privind exploatarea lor tehnicd $i gospodereasci in condiiiile stabilite de pct. 5.6 al
prezentului contract.

6.6. SA acopere cheltuielile curente legate de folosirea gi men$nerea inc[perilor in stare

bund de funclionare.
6.7. SA efectueze din contul sdu reparalia cuentd a bunurilor cu transmiterea costurilor

conform apanenenlei de bilan!.

2



6.8. SA nu dea in comodat sau sublocaliune bunurile, sd nu transfere sau cesioneze in parte
sau in totalitate nici un drept ndscut din prezentul conftact fErd consimt6mAntul scris prealabil al
LOCATORULUI, confirmat prin decizia proprietarului.

6.9. Se nu echipeze, utileze, sd nu efectueze orice modificare, imbun[ti]ire a bunurilor gi a
sistemelor de utilitf,li care impune modificarea proiectelor in baza c[rora acestea au fost instalate
sau afecteaza structura de rezistenjd a bunurilor, far6 consim{rmdntul in scris al
LOCATORULUI, confirmat prin decizia proprietarului.

6.10. Sa restituie bunurile LOCATORULUI dupd incetarea contractului in termen de 10
zile lucrtrtoare, in stare bun6, ludnd in consideralie uzura normal!, in baza actului de predare -
primire.

6.11. Sd incheie in termen de 30 zile calendaristice din data transmiterii bunurilor,
contracte directe cu fumizorii de servicii comunale qi sf, efectueze pl{ile pentru serviciile prestate
din numele propriu.

LOCATARUL este in drept:

6.12. Si amplaseze fEr[ consimtf,mdntul LOCATORULUI panouri cu denumirea
LOCATARULUI, orare de lucru, logotipuri, drapele, alte semne in conformitate cu legislatia in
vigoare.

CAPITOLUL 7. MODIFICAREA $I REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI,
iNcBtaRra. LocATTUNII

7.1 Modificarea prevederilor prezentului Contract, se efectueazd cu consimttrmAntui in
scris al ambelor Pdrfi, perfectate sub formd de acorduri adilionale care vor constitui parte
integrantd a prezentului Contract.

7 .2 LOCATORUL poate declara rezoluliunea anticipate a contractului cu o
preavizare prealabild de 2 (doui) luni dacd:

a) in virtutea unor circumstanle neprevezute, insuqi are nevoie de bunuri;
b) neachit6rii de cdtre LOCATAR a chiriei, utilitililor $i penalitililor in conformitate

cu condiliile contractuale pe parcursul a 2 (douA) luni dupi expirarea termenului de
platd;
LOCATARUL folosegte bunurile neconform destinatiei stabilite in contract;
LOCATARUL dd bunurile in folosinld unui te( frrd acordul LOCATORULUI;
LOCATARUL admite intenlionat sau din culpd inrdutdJirea stdrii bunurilor ori
creeazS un pericol real pentru o asemenea inrtrutdJire;

I latd de LOCATAR a fost intentatd procedura de insolvabilitate ori lichidare ;i-a
incetat activitatea;

g) in alte cazuri prev5zute de lege.
7 .3 LOCATARUL poate declara rezoluliunea anticipatd a conftactului cu o preavizare
prealabild de 2 (douA) luni dacd:

a) in virtutea unor circumstanle activitatea desfdquratd in bunul inchiriat este
defavorabila economic;

b) qi-a incetat activitatea;
c) in alte cazuri prevtrzute de lege.

7.4 Locafiuneainceteazl:
a) la expirarea termenului localiunii;
b) in cazul pieirii bunului inchiriat;
c) in alte cazuri prevdzute de lege.

CAPITOLUL 8. RESTITUIREA BUNURILOR

8.1 La incetarea prezentului Contract din oricare motive, LOCATARUL se obligd ca in
termen de 10 (zece) zile lucrdtoar, sd elibereze gi sd predea bunurile, in baza unui act de predare-
primire, in stare tehnicd satisfdcatoare, lu6nd in considerare uzura normala.

3
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8.2 La expirarea termenului sau la rezoluliunea contractului, LOCATARUL are dreptul si
separe imbundtdlirile, efectuate cu permisiunea LOCATORULUI, care pot fi separate fErd a se
deteriora bunul. in cazul in care LocAToRUL refuzd separarea, el este obligat sE compenseze
imbun[td]irile efectuate de LOCATAR, in mdrimea determinatd, in baza unei evaluiri efecuate de
citre Camera de Comer[ 9i Industrie a Republicii Moldova.

8.3 LOCATARUL are dreptul sd separe imbun[ti]irile efectuate f]LrE permisiunea
LOCATORULUI daci acestea pot fi separate IErd a se deteriora bunul 9i dacd LOCATARUL
refuzd sd compenseze valoarea lor. in cazul in care imbundtdtirile efectuate lErd permisiunea
LOCATORULUI nu pot fi separate fdr[ a se deteriora bunul, ele devin proprietate a
LOCATORULUI.

8.4 La cererea LOCATORULUI construc{iile neautorizate de el urmeazd a fi demolate de
cdtre LOCATAR sau pe contul lui.

CAPITOLUL 9. R;.SPUNDEREA PARTILOR

9.1 P6(ile poarti rdspr.rndere pentru neexecutarea sau executarea inadecvatd a
obligaliilor ce le revin in corespundere cu prezentul Contract 9i legislalia in vigoare a Republicii
Moldova.

9.2 Partea care nu executd sau executA necorespunzAtor obligaliile asumate in baza
prezentului Contract, este linutA sd desplgubeascd cealaltd parte pentru orice acliuni, proceduri,
pretentii, solicitdri, pierderi, costuri, cheltuieli sau prejudicii in conformitate cu legislalia in
vigoare a Republicii Moldova.

CAPITOLUL 10. IMPEDIMENTUL JUSTIFICATOR
(EVENIMENTUL DE TORTA MAJORA)

4

10.1 P64ile se elibereazd de rdspundere pentru neexecutarea deplini sau pa(ial6 a
obligaliilor contractuale, in cazul in care aceast[ neexecutare a avut loc ca urmare a unui
impediment justificator (eveniment de fo46 maj016).

10.2 Impedimentul justificator (evenimentul de fo(6 majorl) reprezintd un eveniment, o
imprejurare cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilb Ei inevitabili, care se afld in afara
controlului oricirei p6rfi, nu se datoreazd greqelii sau vinei acestora qi nu putea fi previzutd la
momentul incheierii contractului qi care face imposibiltr executarea qi, respectiv, indeplinirea
obligaliilor asumate prin contract.

10.3 Sunt considerate impedimente justificatoare (evenimente de forfd major6),
evenimente, circumstanle neprevlzute cauzate de astfel de fenomene cum ar fi: calamitdli
naturale, pandemii sau circumstanle sociale cu mar fi revolufie, stare de rdzboi, blocade, acte de
terorism, proteste, interdiclii de import etc. Ei alte fenomene excepfionale, care au dus la
imposibilitatea indeplinirii obligatiilor confactuale.

10.4 In cazul survenirii impedimentului justificator (evenimentul de forfd majord),
partea ce invocd impedimentul justificator este obligat5, in decurs de p6nd la 3 (trei) zile
calendaristice de la aparilia evenimentului invocat, sa notifice in scris cealaltd parte despre
aparilia impedimentului qi efectele lui asupra capacititii de a executa obligaliile contractuale.
DacE notificarea nu ajunge la adresat in termen de p6nd la 3 (trei) zile calendaristice din momentul
in care partea ce invoca impedimentul justificator a aflat sau ar fi trebuit sa afle despre
evenimentul respectiv, aceasta parte va rdspunde pentru prejudiciile rezultate din neprimirea
respectivei notificiri, cauzate celeilalte pdrfi. In cazul apariliei impedimentului justificator,
justificarea produce efecte doar pe durata existenlei impedimentului.

10.5 In perioada de acliune a impedimentului justificator, contractul va fi suspendat qi
reluat dupf, inlSturarea impedimentului justificator. Termenul de executare a contractului va fi
prelungit pe perioada suspend[rii.



CAPITOLUL 11. LITIGII

11.1 Contractul este supus legislatiei Republicii Moldova.
11.2 Toate litigiile care decurg din sau sunt in legdturd cu interpretarea sau executaxea

prezentului Contract, vor fi solulionate pe cale amiabild intre P[4i. kr cazul imposibilitEJii
ajungerii la un consens, acestea vor fi inaintate instanlelor judecAtoregti competente ale Republicii
Moldova.

cApITOLUL 12. CONFIDENTIALITATEA

12.1. InformaJii Confidenliale vor insemna orice informalii sau documente transmise in
forma scrisd, orald, electronici sau in orice alt6 form6, 9i care formeazi obiectul obligaliei de

p6strare a confidenlialitAfli. Prin <lnformalii Confidenliale> pdrfile inleleg: idei, concepte, planuri
de afaceri, inventii, descoperiri, formule, procese, proiecte, specificalii, desene, schile, prototipuri,
mostre, imbunXtdliri, dezvoltdri, aplicalii, mecanisme de sigurantd, dosare, retea, software, baze de

date, tehnologie si produclie si date de marketing, specificalii de produs, acoperire teritoriala, date

despre clienti sau fumizori, orice alte informalii tehnice, financiare sau comerciale, mirci
inregistrate, nume comerciale, secrete comerciale si know-how, fie ca sunt sau pot fi brevetate,

inregistrate sau protej ate public in alt fel, qi in plus orice informalii comerciale, financiare, tehnice

sau strategice, respectiv cotalii, conttacte, corespondenJa de afaceri.
D.2. PL\ile in{eleg cd existenta 9i continutul prezentului conftact sunt gi trebuie sd rimAnl

confidenJiale. In consecinld, p(ile se oblig[ sE nu dirulge vreunul din aceste elemente unei te4e
pd4i, cu exceplia autoritAlilor publice indreptdlite conform legii sd le solicite.

D3. PAr11ile vor avea urmdtoarele obligatii de confidenlialitate ce vor exista, atdt pe durata
prezentului contract, cAt 9i dupd incetarea acestuia, pe termen nelimitat:

- nu vor folosi in interes personal sau in interesul unor te4e pd4i informaliile oblinute in
calitate de parte a prezentului contract;
- nu vor discuta informalii de naturd confidentialtr cu terle persoane, fdrd aprobarea scrisd

a celeilalte p54i;
- nu vor permite folosirea de c6tre terte p6(i a tuturor informaliilor apar(inAnd celeilalte

pe4i.
l2.4.ToatA informatia pusd la dispozilie de una din pn(i va fi considerata confidenliala gi nu

va putea face obiectul divulgfuii, copierii sau utilizdrii de cdtre cealalti parte ;i,/sau te4i, fdr[
avizul scris al pdrtii care a dezvlluit informalia.

12.5. Pa{ile vor fi responsabile de orice prejudicii cauzate din culpa sau neglijenJa sa, sau

cea a personalului stru in iegdturd cu diwlgarea, utilizarea improprie gi neautorizatd a informatiei
in posesia cdreia a intrat.

CAPITOLUL 13. CLAUZE FINALE

13.1 Prezentul Contract gi anexele sale sunt indivizibile gi reprezintd un acord unic al

PErtilor.
13.2. Toate notificdrile, scrisorile, petiliile 9i alte comunicalii intocmite in legatur[ cu

prezentul Contract urmeazb a fi efectuate in scris, in limba rom6n[. Toate notificdrile, scrisorile,
petiliile gi alte comunicalii intocmite in legSturd cu prezentul Contract urmeazd a fi transmise

Pdrlii c[reia se adreseazl prin scrisoare recomandatd, telex sau fax, sau in caz de modificare a

adresei ori num[rului de fax la noua adresd sau numf,r de fax notificate celeilalte Pfii.
13.3 in cazul in care anumite prevederi ale prezentului Contraet devin nevalide sau ilegale in

tot sau in parte, celelalte prevederi rlmdn in vigoare, iar Pa(ile sunt de acord sd accepte o

prevedere legal[ care este cea mai aproape de scopul Contractului 9i are un efect juridic ai

economic similar.

5



13.4 in cazurile cu privire la localiune qi responsabilittrti neprevdzute direct de prevederile
prezentului contmct, P6(ile se conduc de prevederile legislaliei 

-civile 
in vigoare a?epublicii

Moldova.
13.5 Prezentul contlact este incheiat in 2 exemplare originale, in limba romiind, avind aceiaqi

forfajuridicd qi intrd in vigoare din data semndrii.

RECHIZITELE $I SEMNATURILE PARTILOR

LOCATOR

Consiliul raional Orhei
mun. Orhei, str. M. Eminescu, 2
Cod fiscal: 1007601005523
Cont de decontare:
Ministerul Finanlelor
Trezoreria de Stat
TREZMD2X
T elef ort:023 5 / 220 5 8, 32997

Preqedinte

$ef serviciul financiar

gef serviciul juridic

Dinu JURCANU

Olga Muntean

Mihail Bdtrincea

LOCATAR

6



Anexa nr. I
la Contractul de loca(iune din " " 2021

Act
de predare-primire din _ _ 2021

Consiliul Raional Orhei, in persoana pregedintelui raionului Orhei dl Dinu Jurcanu, care
activeazd'inbaza Legii privind administralia publicd locald nr. 436-XVI din28.12.2006, denumiti
in continuare ,LOCATOR", 

qi
in persoana denumit in continuare

,,LOCATAR', am incheiat prezentul Act cu privire la urmf,toarele:

1. Prezentul Act confirmd faptul c[ LOCATORUL a transmis, iar LOCATARUL a
primit in folosinld qi posesie temporari bunurile imobile in conformitate cu Contractul de
localiune din _ _ 2021 numit in continuare Obiect al localiunii, dupd cum urmeaz6:

Nr. Bunul imobil Nr. cadastral Suprafafa Amplasarea
1 Incdperea nr.1

6401402.145.04
6.0 m2

mun. Orhei, str. Rena$terii
Nalionale, 1 8

2 Incdperea nr.2 15.4 m2
3 Incdperea nr.3 28.6 m2

TOTAL 50.0 m2

4 inclperea nr.3 (garaj) 6401402.r45.03 19.8 m2
mun. Orhei, str. Rena$terii

Nationale, 18

2. Obiectul comodatului se afld in stare tehnicl satisfdc6toare pentru utilizare in conformitate cu
pct. 2.2. al Contractului de localiune din _ _2021.
3. Prezenta Anexd este parte integrantd a Contractului de loicaliune din __2021.

LOCATOR LOCATAR

Consiliul raional Orhei
mun. Orhei, str. M. Eminescu, 2
Cod fiscal: 1 007601 005523
Cont de decontare:
Ministerul Finantelor
Trezoreria de Stat
TREZMD2X
T elefon:l23 5 I 220 58, 32997

Pregedinte

$ef serviciul financiar

$ef serviciul juridic

Dinu ILTRCANU

Olga Muntean

Mihail Bdtrincea
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NOTI INFORMATIV^I
la proiectul de decizie

,,Cu privire la transmiterea in loca(iune a activelor neutilizate prin licita{ie"

l. Denumirea autorului qi dupi caz, a participan(ilor la elaborarea proiectului
Direclia Economie qi Politici Investilionale. Secretarul Consiliului Raional.

2. Condiliile ce au impus elaborarea proiectului de decizie qi finaliti{ile urmlrite
Proiectul de decizie este elaborat in corespundere cu art.43 alin.(1), lit.c) qi lit.e) gi art.77 al Legli
nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administralia publicl local[, art.9 alin.(l) gi art,17 al Legii
nr.12l-XVI din 04.05.2007 privind administrarea qi deetatizarea proprieteii publice, art.10 qi art.

I t 8-126 ale Codului Administrativ al Republicii Moldova nr. 1 16 din 19.07.2018, Regulamentului
privind licitaliile cu strigare qi cu reducere aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 136 din
10.02.2009, in scopul asigurdrii administriri transparente a proprietdlii publice gi gestiondrii

eficiente a bunurilor publice.
Necesitatea elaborf,rii prezentului proiect de decizie derivi din faptul existenlei unor spalii

neutilizate situate in mun. Orhei, str. Rena$terii Nalionale, 18, din cadrul bunurilor imobile cu nr.

cadastrale 640'1 402. I 45.04 9i 640 I 402. 1 45.03.

3. Principalele prevederi ale proiectului;i eviden(ierea elementelor noi
Proiectul de decizie prevede expunerea la licitalie public[ a bunurilor imobile (inclperi) din cadrul

construcliei cu nr. cadastral 6401402.145.04, cu supralaJa total[ de 50.0 m2 9i bunutui imobil
(garaj ) din cadrul construc{iei cu nr. cadastral 6401402.145.03, cu suprafa}a totatd de 19.8 m2,

situate in mun. Orhei, str. Renaqterii Na{ionale, i8, proprietate publicl a raionului Orhei.
De asemenea se instituie Comisia de licitalie care va organiza qi desflqura licitalia cu strigare

conform Regulamentului privind licitaliile cu strigare gi cu reducere aprobat prin HotArarea

Guvernului nr. 136 din 10.02.2009.
4. Fundamentarea economicofinanciari

Proiectul de decizie prevede alociri ale surselor financiare in scopul organizdrii qi desftqurdrii
licitaliei cu strigare din bugetul aprobat pentru Aparatul preEedintelui raionului pe anul 2021.

5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Proiectul de decizie se incorporeazl in sistemul actelor normative gi nu necesitS

abrogarea/modifi carea altor decizii.
6, Avizarca qi consultarea publici a proiectului de decizie

in baza celor expuse, proiectul deciziei "Cu privire [a transmiterea in localiune a activelor
neutilizate prin ticitalie" a lost avizat de pre;edintele raionului, vicepreEedintele raionului
responsabil de domeniul economic, investilii qi constructii, Secretarul Consiliului Raional,

Serviciul Juridic.
in scopul respectArii prevederilor Legii nr.239 din t3 noiembrie 2013 privind transparenta
procesului decizional proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md
la directoriul Transparenld decizionald, secliunea Llonsultdri publice ale proieclektr.

7. Constatlrile expertizei juridice
in temeiul art.37 din Legea nr.l00 din 22 decembri e 20].7 cl privire la actele normative, proiectul

deciziei a fost expus expertizei juridice de c[tre Serviciul Juridic. Structura ;i conlinutul actului

corespund normelor de tehnic[ legislativ[.

Reieqind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor consultative de

specialitate qi aprobare in cadrul qedinlei Consiliului raional.

Specialist principal,
Direclia Economie qi Politici Investilionale -/- Marcel Apreutesei


