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PROIECT 

D E C I Z I E 

mun. Cahul                                   

Nr. ________                                                                                    ________ 2022 

Despre modificarea Deciziei nr. 04/05-V din 19 noiembrie 2020 

 „Cu privire la transmiterea în locațiune a unor spații neutilizate”  

 

         În temeiul art. 43 alin.(1) lit.c), lit.d), art. 53 alin. (1) lit g) din Legea privind 

administraţia publică locală nr.436/2006, art. 9 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 121/2007 

privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, art. 62-64 din legea nr.100/2017 

cu privire la actele normative, cererii nr.01-19 din 19.04.2022 a directorului DC 

„Hospital Group”, avizului Comisiei consultative de specialitate urbanism, gospodărie 

comunală, drumuri, relații funciare și cadastru, Consiliul Raional Cahul 

DECIDE: 

1. Se modifică Decizia nr.04/05-V din 19 noiembrie 2020 „Cu privire la transmiterea 

în locațiune a unor spații neutilizate”, cu modificările ulterioare (Decizia nr.01/16-

V din 25 februarie 2021), după cum urmează: 

- La punctul 1, subpunctul 1.1 sintagma „92,7 m.p” se înlocuiește cu sintagma 

„94,0  m.p ”. 

- La punctul 1, subpunctul 1.2  se exclude poziția  

„Construcție 1701114.529.02 Mun.Cahul, str. Ștefan cel 

Mare, 16 

Anexa nr.3  

260,4 m.p 

2. Se împuternicește președintele raionului Cahul să rezilieze contractul de locațiune 

nr. 10 din 12.05.2021 încheiat între Consiliul Raional Cahul și SRL „DC Hospital 

Group”. 

3. Președintele raionului Cahul va forma comisia de transmitere a bunului imobil. 

4. Serviciul relații funciare, cadastru și patrimoniu public va executa prezenta decizie 

în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.  

5. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în sarcina dlui Ruslan 

Nedov, vicepreședintele raionului Cahul, și Comisiei consultative de specialitate 

urbanizm, gospodărie comunală, drumuri, relații funciare și cadastru.    

 

 Preşedintele şedinţei  

Consiliului Raional Cahul     

                                          

      Contrasemnează: 

          Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                              Cornelia PREPELIȚĂ 
 

Elaborat: Olteanu Nicolae, șef Direcția economie și agricultura   ___________________ 

Coordonat:  Basarab Nicolae, șef interimar, Serviciu cadastru și patrimoniul public______________ 

Coordonat:  Nedov Ruslan, vicepreședintele raionului  ____________ 

Avizat pentru legalitate: Raileanu Lilia, specialist principal Serviciul juridic și resurse umane ________ 
Avizat:  Prepeliță Cornelia, secretarul Consiliului Raional_________________ 

 

 

 



 

 

 

Notă informativă 

la proiectul de decizie „Despre modificarea Deciziei nr.04/05-V din 19 

noiembrie 2020 „Cu privire la transmiterea în locațiune a unor spații 

neutilizate” 

 

 

1. Denumirea autorului  și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului  

Prezentul proiect de decizie a fost elaborat de Direcția economie și agricultură. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și 

finalitățile urmărite 
Proiectul de decizie este elaborat în scopul modificării  Decizia nr.04/05-V din 19 
noiembrie 2020 „Cu privire la transmiterea în locațiune a unor spații neutilizate” 
și are ca finalitate rezilierea contractului de locațiune nr. 10 din 12.05.2021 între 
Consiliul Raional Cahul și SRL ”DC HOSPITAL GROUP”, prin care a fost 
transmis în locațiune, cu plată construcție cu suprafața de 260,4  m.p. str. Ștefan cel 
Mare 16, mun.Cahul cu folosirea exclusivă în domeniul medicinii.  

Avănd în vedere scrisoarea adresată de către SRL ”DC HOSPITAL GROUP”, 
unde au relatat că acest imobil a fost preconizat pentru prestarea serviciilor 
medicale, dar în urma mai multor crize cu care sau confruntat în ultimul timp, 
solicită rezilierea contractului de locațiune menționat. 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Proiectul prevede modificarea punctul 1, subpunctul 1.1 din Decizia nr.04/05-V din 

19 noiembrie 2020 „Cu privire la transmiterea în locațiune a unor spații 

neutilizate”, prevede corectarea suprafețelor indicate în decizia precedentă, în 

conformitate cu datele din Registrul bunurilor imobile, proiectul prevede și 

excluderea din decizia anterioară adoptată, a imobilului construcție cu nr. cadastral 

1701114.529.02 care a fost cîștigată prin licitație locațiunea de către SRL ”DC 

HOSPITAL GROUP” 

4.Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea deciziei nu necesită mijloace financiare din bugetul raional. 

5. Consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în 
procesul decizional, proiectul deciziei este plasat pe pagina web oficială a 
Consiliului Raional www.cahul.md la directoriul Transparența decizională, 
secţiunea Proiecte de decizie. 

 
      

 

Olteanu Nicolae, 

șef  Direcția  economie și agricultura 
 

http://www.cahul.md/

	Nr. ________                                                                                    ________ 2022

