
 

  Republica Moldova                                      Республика Молдова 

Raionul   Cantemir                                                            Кантемирский район                                          

Consiliul comunal                                    Коммуналный Совет 

Ciobalaccia                                                 Чебoлакчия 
_____________________________________________________________________________ 

   MD-7318, r. Cantemir, s. Ciobalaccia, tel.273/70/2/38; 273/70/6/78: e-mail: primaria.ciobalaccia@gmail.com 

PROIECT 
DECIZIE                  

09 noiembrie 2022                                                                          Nr. 07/03-XXVII   

          

„Cu privire la încetarea înainte de termen  

a contractului de comodat”  
 

      În temeiul art.4 alin.(1) lit.g) din Legea nr.435-XVI din 28.12.2006 privind 

descentralizarea administrativă, art.14 alin (2) lit.b) și alin.(3) din Legea nr.436-XVI 

din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, art. 1234 din Codul Civil al 

Republicii Moldova, contractul de comodat nr.01 din 05.05.2022, avizul comisiei 

consultative de specialitate protecția mediului, amenajarea teritoriului, agricultură și 

industrie, Consiliul comunal  Ciobalaccia, 

 

DECIDE: 

1. Se încetează înainte de termen contractul de comodat nr. 01 din 05.05.2022 a 

spațiul cu suprafața de 57,50 m2 din construcția cu numărul cadastral 

2119206.090.01, încheiat cu IMSP Centrului Național de Asistență Medicală 

Urgentă Prespitalicească, din data de 05.05.2022. 

2. Se împuternicește primarul comunei Ciobalaccia, dl Pîrciu Gheorghe, să semneze 

Acordul adițional de reziliere a contractului de comodat nr. 01 din 05.05.2022. 

3. Se obligă comodatarul IMSP Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă 

Prespitalicească: 

   a) să semneze acordul adițional de încetare înainte de termen a contractului de 

comodat nr.01 din 05.05.2022; 

   b) să restituie spațiul cu suprafața de 57,50 m.p., din incinta fostului centrul de 

sănătate din satul Ciobalaccia, raionul Cantemir, cu nr. cadastral 2119206.090.01, în 

baza actului de predare-primire. 

4. Specialistul primăriei comunei Ciobalaccia, va efectua modificările respective în 

Registrul deținătorilor de bunuri imobile a primăriei comunei Ciobalaccia. 

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei 

consultative de specialitate pentru protecția mediului, amenajarea teritoriului, 

agricultură și industrie a Consiliul comunal  Ciobalaccia. 
 

Președintele ședinței                                         

Avizat: 

Secretarul consiliului  

comunal Ciobalaccia                                                             Luminița TURLACOV 
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Notă informativă 

 
la proiectul de decizie nr. 07/03-XXVII din 09.11.2022 

„Cu privire la încetarea înainte de termen a contractului de comodat” 
 

    În temeiul art.4 alin.(1) lit.g) din Legea nr.435-XVI din 28.12.2006 privind 

descentralizarea administrativă, art.14 alin (2) lit.b) și alin.(3) din Legea nr.436-XVI 

din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, art. 1234 din Codul Civil al 

Republicii Moldova, contractul de comodat nr.01 din 05.05.2022,  demersul din 

12.10.2022 a Asociației Obștești ,,Casa Speranței și Credinței,, privind vînzarea 

fostului centru de sănătate și asistență socială din satul Ciobalaccia, raionul 

Cantemir, decizia consiliului comunal Ciobalaccia nr. 06/11-XXVII din 12.10.2022 

,,Cu privire la examinarea demersului Asociației Obștești ,,Casa Speranței și 

Credinței,, prin care a fost împuternicit primarul comunei Ciobalaccia, dl Gheorghe 

Pîrciu, de a înștiința IMSP Centrul Național Asistență Medicală Urgentă 

Prespitalicească despre intenția de a înstrăina imobilul prin scoaterea la licitație 

publică pentru vînzare/cumpărare. 

În baza celor expuse,0 se solicită încetarea înainte de termen contractul de comodat 

nr. 01 din 05.05.2022 a spațiul cu suprafața de 57,50 m2 din construcția cu numărul 

cadastral 2119206.090.01, încheiat cu IMSP Centrului Național de Asistență 

Medicală Urgentă Prespitalicească, din data de 05.05.2022. 

Se împuternicește primarul comunei Ciobalaccia, dl Pîrciu Gheorghe, să semneze 

Acordul adițional de reziliere a contractului de comodat nr. 01 din 05.05.2022. 

 

 

 

 

 

Primarul  

comunei Ciobalaccia                                                             Gheorghe PÎRCIU 

 

 

 
 
 


