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a Consiliului Raional Basarabeasca

din 07 iunie 2022 nr.03/19

Cu privire la arendarea unui spaliu in incinta
cl[dirii administrative a Consiliului raional .

DAnd curs demersului preqedintelui Consiliului ordqenesc al veteranilor
muncii qi pensionarilor din 18 februarie 2022, adresat preEedintelui raionului, in
temeiul art. (9) alin. (1) qi alin. (2) lit.h) din Legea nr. t2I/2007 privincl
administrarea gi deetatizarea proprietSlii publi ce (MO nr. 90-9 3/2007 art. 40 t ) , art.
43 ahn. (1) lit. d) din Legea nr. 43612006 privind administra\ia publica locald (MO
nr-32-35/2007 art.116), lindnd cont de avizul Comisiei consultative de specialitate
pentru economie, buget qi finanfe, consiliul raional Basarabeasca

DBCIDE:
1. Se acceptd darea in arend6, cu incheierea contractului de loca{iune fird plati,
incdperea cu suprafala de 2(1,3 m2, amplasatd la etajul IV din incinta cladirii
administrative a Consiliului raional de pe str. K. Marx, 55 ctin or. Basarabeasca,
pentru activitatea Consiliului orlgenesc al veteranilor muncii gi pensionarilor.
2. Se imputernicegte pregedintele raionului Basarabeasca, dl Piotr Puqcari, sd
semneze contractul de localiune a spaliului dat in arend6, indicat in pct. I din
prezenta decizie.
3' Contabilul-gef din cadrul Aparatului preqedintelui raionului (clra Silvia Niculip)
in conformitate cu prevederile legisla{iei va perfecta contractul de locafiune, cu
inregistrarea acestuia in modul stabilit.
4. Prezenta decizie intrd in vigoare la datapublicdrii in Registrul de Stat al Actelor
Locale qi urrneazd. a fi adusd la cunoqtinld persoanelor vizafe, precurn gi la
cunoqtinld publicd prin intermediul paginii oficiald a Consiliului raional:
www.basarabeasca.md.
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