РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul orăşenesc
OCNIŢA

Городской совет
ОКНИЦА

DECIZIE

30 iunie 2017

nr. 05/14

Cu privire la darea în locaţiune a unui bun public neutilizat str. M.Viteazu ,48
Conducîndu - ne de pct.pct. 12,23-25 din Regulamentul cu privire la modul de dare în locaţiune a
activelor neutilizate , aprobate prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 483 din 29.03.2008 , în temeiul
solicitării ÎI ”Vinogradov Corina” cu privire la darea , în locaţiune a unui spaţiu / clasă/ a fostului
gimnaziu , cu S – 20,7 mp , pentru desfășurarea activității Atelierului - studio croitorie ( croitorie la
comandă ; și alte activități stipulate în obiectul principal de activitate a ÎI ) , în urma dezbaterilor, ,
consiliul orăşenesc ,
DECIDE:
1. Se acceptă darea în locaţiune ÎI ” Vinogradov Corina ” a unei încăperi ( clase) cu S- 20,7 mp din fostul
gimnaziu situat pe str. M.Viteazu , 48 , pe un termen de 1 ( unu) an . ( proiectul contractului de
locaţiune se anexează)
2. Se constituie o comisie de negocieri pentru dare în locaţiune a bunului public neutilizat în următoarea
componenţă :
 Ion Ciumac – primarul or. Ocniţa
 Victor Artamaniuc – viceprimarul or. Ocniţa
 Elena Zaharco – specialist al primăriei
 Valentina Șevciuc - consilier în consiliul orăşenesc
3. Se abilitează primarul or. Ocniţa să semneze contractul de dare în locaţiune a bunului public
nominalizat.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina viceprimarului or. Ocniţa , dlui Victor
Artamaniuc .

Preşedintele şedinţei consiliului orăşenesc

Vladimir Cozlovschii

Secretarul consiliului orăşenesc

Axenia Plăcintă

Borderoul de calcul:
încăpere (clasă) a Gimnaziului,
cu S-20.7 mp, anul 2017
Тб – базовый тариф годовой арендной платы за 1 кв.м. для города Окница___166,3___
К1 – коэффициент размещения помещения __________0,45_____________________
К2 – коэффициент технического обустройства________0______________________
К3 – отраслевой коэффициент__________________0,20________________________
К4 – рыночный коэффициент ____________0.5________________________________
Рг. а.п. = Тб х (1+ К1+К2+К3)х К4хSn(м2)=___166,3 x (1+0,45+0+0,20) x 0,5 x 20,7 =
2839-99 lei___

Арендная плата в год ______2839-99 lei /an_____________________ в т.ч. НДС 20%

Primarul or. Ocniţa

Contabil –şef al primăriei

Ion Ciumac

Tatiana Arhiliuc

