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Cu privire la transmiterea în locaţiune
a unor active neutilizate
În baza demersului nr.02/1-20/685 din 24.05.2018 parvenit de la Biroul de
Probaţiune Hînceşti privind acordarea unui spațiu pentru amplasarea biroului
reprezentanţilor (consilieri de probaţiune) Biroului de Probaţiune Hînceşti,
subdiviziune a Inspectoratului Naţional de Probaţiune; conducîndu-se de
prevederile art.art. 9 alin.(2), lit.h) şi 17 din Legea nr.121-XVI din 04 mai 2007
”Privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice”, pct.pct. 10, 12 și 13 din
Regulamentul cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 483 din 29.03.2008; în conformitate cu prevederile
art.art.43 alin.(1), lit.c), d) și 46 din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală, Consiliul Raional Hînceşti DECIDE:
1. Se aprobă încheierea contractului de locaţiune prin negocieri directe cu
Biroul de Probaţiune Hînceşti asupra încăperii pentru o perioadă de un an
calendaristic cu suprafaţa totală de 10,76 m.p., amplasat la et. II al imobilului
nr. 2, situat pe adresa or. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, 123. pentru o
perioadă de un an calendaristic cu chiria calculată în modul stabilit de legea
bugetului de stat pe anul respectiv.
2. Se stabilește că comisia de negocieri directe va fi instituită în conformitate cu
pct. 25 al Regulamentul cu privire la modul de dare în locațiune a activelor
neutilizate aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 483 din 29.03.2008.
3. Se împuterniceşte dl Ghenadie BUZA, Preşedintele raionului Hînceşti, să
încheie contractul în cauză cu comodatarul nominalizat la punctul unu al
prezentei decizii.
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