
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL BASARABEASCA
MD-6702, or. Basarabeasca. str. K. Marx.55

teVfax Q97)2-20-5 2-20-57 E-mail:

DECIZIE
PEIIIEIa6

a Consiliului Raional Basarabeasca

din27 ianuarie 2023 nr. 0l/05

Cu privire la arendarea unui spaliu in incinta
clddirii administrative a Consiliului raional

Ddnd curs circularei Comisiei Electorale Centrale nr. CEC-8/1559 din 12
ianuarie 2023 prin care se solicitd identificarea qi darea in folosinld a unui spaliu
pentru activitatea Consiliului electoral al circumscrip{iei electorale Basarab.ur.u,
care va activa cu statut permanent, in corespundere cu prevederile Codului
electoral nr. 325/22, in temeiul art. (9) alin. (1) qi alin. (2) lit.h) din Legea nr.
12112007 privind administrarea qi deetatizarea proprietdlii publice (MO ir. 90-
93/2007 art. 401), art. 43 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 43612006 privind
administralia publicd locald (MO nr.32-35/2007 art.l16), lindnd cont de avinil
Comisiei consultative de specialitate pentru economie, buget gi finanle, Consiliul
raional Basarabeasca

DECIDE:
1. Se acceptd darea in arendd cu incheierea contractului de localiune, a

incdperii cu suprafala de 2915 m2, amplasatd la etajul IV din incinta cl6dirii
administrative a Consiliului raional de pe str. K. Man<, 55 din or. Basarabeasca,
pentru desfbqurarea activitefi reprezentantului Consiliului electoral al
circumscrip{iei electorale Basarabeasca cu statut permanent.

2- Se imputerniceqte preqedintele raionului Basarabeasca, dl Piotr Puqcari, sd
sefilneze contractul de loca{iune a spaliului dat in arend6, indicat in pct. 1 din
prezenta decizie.

3. Contabilul-qef din cadrul Aparatului pregedintelui raionului (dra Silvia
Niculita), anual, in conformitate cu prevederile legislaliei bugei are, va calcula
chiria pentru anul de gestiune qi va perfecta contractul de localiune, cu
?nregistrarea acestuia in modul stabilit.

4. Ptezenta decizie intri in vigoare la datapubticdrii in Registrul de Stat al
Actelor Locale gi urmeazd a fi adusd la'cunogtintd persoaneloivizate, precum gi la
cunoqtint[ publicd prin plasarea pe pagina oficiald a Consiliului raional:
www.basarabeasca.md.

Pregedintele qedintei
Consiliului raional B asarabea.sqftl Vasile GARABA
Contrasemneazd:
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