
REPUBLICA MOLDOVA PEOiyEJIMKA MO I/IOBA

CONSILIUL RAIONAL 
LEOVA

PAHOHHbM COBET 
JIEOBA

D E C I Z I  A nr. 4.18 proiect

din 24.09.2020 or. Leova

„Cu privire la darea în locaţiune”

în conformitate cu art. 43 alin. (1), lit c) al Legii “Privind Administraţia 
publică locală” nr. 436-XVI din 28.12.2006, “Regulamentul cu privire la modul 
de darea în locaţiune a activelor neutilizate”, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova nr. 483 din 29.03.2008, demersul nr. 15-09 din 15.09.2020 al 
SRL ”Plan-Toby”, Consiliul raional Leova

D E C I  D E:

1. Se permite darea în locaţiune a unor încăperi cu suprafaţa de 1573,8 m.p, 
din construcţia Consiliului raional Leova (cămin) cu nr. cadastral 
5701216002.03, situată pe adresa or. Leova, str. Ştefan cel Mare nr. 90, 
pentru cazarea lucrătorilor SRL ”Plan-Toby”, care exercită lucrări de 
construcţie şi reparaţie a Liceului Teoretic “Constantin Spătaru” din cadrul 
proiectului „Sporirea eficienţei energetice a Liceului Teoretic "Constantin 
Spătaru” din oraşul Leova”, pe un termen de 1 an (un an).

2. Procedura transmiterii în locaţiune să se efectuieze în conformitate cu 
legislaţia în vigoare prin perfectarea contractului de locaţiune.

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama dlui Nicolae Priţcan, 
preşedintele raionului Leova.

Preşedintele şedinţei 
Consiliului raional

Secretarul 
Consiliului raional

Avizat specialist principal

Elena Copoţ



Anexanr 1 
la contractul de locaţiune 
nr.__ din___

CUANTUMUL

chiriei anuale pentru folosirea încăperii din imobilul situat pe adresa: 
or. Leova, s. Ştefan cel Mare nr. 90 (cămin)

Cuantumul minim al chiriei anuale pentru folosirea încăperilor se calculează, 
aplicîndu-se formula:

Pai = Tb x (1+ kî + k2 + k3) x k4 x 8, unde 

Pai -  cuantumul chiriei anuale
Tb -- tariful de bază pentru arenda anuală a 1 m2 de spaţi 192,4
K1 -  coeficientul de amplasare a încăperii 0,5
K2 -  coeficientul amenajării tehnice________ ________0̂ 4
K3 - coeficientul ramural de utilizare a încăperii 1,0
K4 -  coeficientul de piaţă__________________________ Cfi5
S -  suprafaţa încăperii, m2________________________ 1573,8 m.p

Pai = 192,4 x (l + 0,5 + 0,4+ 1,0) x 0,5 x 1573,8 m 2 = 439058,73 lei/an 

Plata pentru locaţiune 439058,73 lei /an 

Plata pe lună - 36588,23 lei/luna

Secretarul Consiliului raional E. Copoţ



N O T A I N F O R M A T I V A

la proiectul de deicizia nr._ din ”__24” _09_ 2020
„Cu privire la darea în locaţiune”

1. Denumirea autorului şi după caz a participanţilor Ia elaborarea 
proiectului.
Condiţiile ce au impus Ia elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite prin 
implementarea noilor reglementări

Autorul Proiectului de decizie nr.__ este Preşedintele raionului Leova în
baza demersului parvenit de la SRL ”Plan-Toby.

în conformitate cu art. 43 alin (1), lit c) al Legii “Privind Administraţia 
publică locală” nr. 436-XVI din 28.12.2006, “Regulamentul cu privire la modul 
de darea în locaţiune a activelor neutilizate”, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova nr. 483 din 29.03.2008, demersul nr. 15-09 din 15.09.2020 al 
SRL ’Tlan-Toby”,
2. Principalele prevederi ale proiectului

Prezentul proiect de decizie este necesar pentru perfectarea contractului de 
locaţiune în legătură cu cazarea lucrătorilor SRL ”Plan-Toby”, care exercită 
lucrări de construcţie şi reparaţie a Liceului Teoretic “Constantin Spătaru” din 
cadrul proiectului „Sporirea eficienţei energetice a Liceului Teoretic "Constantin 
Spătaru” din oraşul Leova”, pe un termen de 1 an (un an).
3. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea prezentului proiect de decizie nu presupune cheltuieli 
financiare suplimentare din bugetul raţional.
4. Modul de încorporarea actului în cadrul normative în vigoare

Nu necesită modificări la alte acte.
5. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în 
procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina web a Consiliului 
raţional Leova.

Specialist principal în cadrul aparatului 
preşedintelui raionului Leova Tatiana Stoiu


