
 REPUBLICA MOLDOVA  

 

CONSILIUL RAIONAL NISPORENI 
 

 

Proiect  

DECIZIE nr.  3/8 

 

      

din  21 mai  2020                                                                   or. Nisporeni 

 

„Cu privire la permisiunea dării în locațiune” 

 

 În conformitate art. 43, 46 alin (1) din Legea privind administraţia publică 

locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Hotărârea Guvernului nr. 483 din 29.03.2008 

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a 

activelor neutilizate și demersul directorului IP Liceul Teoretic „Boris Cazacu”, 

Consiliul raional, 

Decide: 

 

1. Se permite darea în locațiune a terenurilor sportive și sălii de sport a Liceului Teoretic 

„Boris Cazacu”, după orele de curs și în perioada vacanțelor, stabilindu-se următoarele 

taxe, după cum urmează: 

- Terenul de fotbal al Complexului Sportiv cu suprafața de 1204 m2 – 150 lei / oră; 

- Terenul de baschet, volei, tenis de cîmp cu suprafața de 476 m2 – 100 lei / oră; 

- Sala pentru sport cu suprafața de 450 m2 – 150 lei / oră. 

2. Controlul executării prezentei decizii se atribuie vicepreședintelui raionului, dlui 

Sergiu Sococol. 

 

 

Preşedintele şedinţei 

Consiliului raional           

            

      

Secretar interimar 

al Consiliului raional       Sergiu  ZMEU 

 

Contrasemnat 

Serviciul juridic 

 

 

 



 

                 Proiectul deciziei date a fost elaborat la propunerea Președintelui 

raionului Vasile Mărcuță și întocmit de Dima Valeriu, directorul IP Liceul „Boris 

Cazacu” persoana ce înaintează problema vizată. 

 

                                                                          _________________ 

Aviz 

asupra proiectului de decizie ,, Cu privire la permisiunea dării în locațiune” 

 

Serviciul juridic a examinat proiectul de decizie propus spre examinare în ședința 

Consiliului raional pentru data de  21 mai curent. 

 Proiectul dat are caracter public, obligatoriu, general și impersonal, cu efect 

juridic ce permite integrarea organică în cadrul normativ în vigoare, evitîndu-se 

formulări și termeni ce ar permite o interpretare cu sens ambiguu și neuniformă. 

 Proiectul deciziei date este corelat cu prevederile actelor normative de nivel 

superior și de același nivel cu care se află în conexiune, referindu-se exclusiv la 

subiectul vizat. 

 Proiectul deciziei date nu depășește atribuțiile Consiliului raional, 

corespunde principiilor activității de elaborare și categoriei actelor administrației 

publice locale de nivelul doi. Normele de tehnică legislativă sunt aplicate în modul 

corespunzător proiectelor de decizii. 

 Avînd în vedere cele expuse supra, Serviciul juridic susține conceptual 

proiectul deciziei înaintat în formularea propusă. 

 

 

Serviciul juridic                                                                        Sergiu Zmeu  


