
                                                                DECIZIE nr.                                                    proiect 

din 2020 

or.Rezina. 

 

 

„Cu privire la reducerea chiriei locatarului 

Î.I.„DAVI” asupra încăperii proprietate publică”. 

 

  

Examinînd cererea Î.I„DAVI” despre scutirea de plata chiriei pentru anul 2020 în legătură 

cu sistarea activității din cauza inundării încăperii închiriate, procesul verbal de examinare la fața 

locului din 12.10.2020 și alte materiale, în temeiul  art. 1255, 1263 alin. (2), din Cod Civil 

nr.1107/2002, art. 14, alin.(2) lit. b) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală 

nr.436/2006, Consiliul orășenesc Rezina, raionul Rezina, 

 

DECIDE: 

 

1. Se reduce chiria locatarului Î.I.„DAVI” asupra încăperii proprietate publică a oraşului 

Rezina, din or.Rezina str.27 August, 12, cu suprafaţa de 38,3 m.p., pentru anul 2020 pînă 

la 0 (zero) lei. 

 

2. Î.I„DAVI” va efectua reparația curentă a încăperii și va folosi bunul potrivit destinației 

indicate în contractul de locațiune nr.11 din 19 aprilie 2019. 

 

 

  

 

Preşedinte al şedinţei                                                                                      

 

 

Secretarul consiliului orăşenesc                                                                   Lilia Răileanu 

 

 

Coordonat primarul or.Rezina                                                                     Simion Tatarov 

 

 

Executor, specialist principal                                                                      Lidia Șveț 
                                                              

 

 

 

 

 

 

 



                                                     NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei consiliului orășenesc  Cu privire la reducerea chiriei locatarului Î.I.„DAVI” 

asupra încăperii proprietate publică”. 

 

   

1. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și scopul. 

Proiectul deciziei a fost elaborat la solicitarea  Î.I„DAVI” despre scutirea de plata chiriei 

pentru anul 2020 în legătură cu sistarea activității din cauza inundării încăperii închiriate. Potrivit 

procesului verbal al comisiei de lucru din 12.10.2020 s-a stabilit că, încăperea propriettae publică 

transmisă în locațiune Î.I„DAVI”, pe o perioadă de 3 ani pînă în 2022, a fost inundată de către 

vecini, care au schimbat incorect, necalitativ și neprofesional țeava la traseul de canalizare la 

blocul locativ din str.27 August, 12. 

Scopul proiectului prenotat constă în realizarea competențelor de către consiliul orășenesc 

prevăzute de  art. 14, alin.(2) lit. b) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală 

nr.436/2006 și respectarea art. 1255, 1263 alin. (2), din Cod Civil nr.1107/2002 ... dacă bunul 

este afectat de un viciu, locatarul este eliberat de plata unei părți din chirie proporțional 

diminuării folosinței bunului.  

2. Principalele prevederi ale proiectului 

Prin intermediul prezentului proiect de decizie se propune de a reduce chiria locatarului 

Î.I.„DAVI” asupra încăperii proprietate publică a oraşului Rezina, din or.Rezina str.27 August, 

12, cu suprafaţa de 38,3 m.p., pentru anul 2020 pînă la 0 (zero) lei pentru ca să aibă posibilitate 

să repare bunul. 

 

3. Fundamentarea economico-financiară 

 Prezentul proiect de decizie nu necesită cheltuieli financiare. 

 

 

 Specialist principal                                                                       Lidia Șveț 

 

 

 

 

 


