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C O N SIL IU L PENTRU D E ZV O L TA R E ST R A T EG IC Ă  INSTITUŢIONALĂ

H O T Ă R Â R E A  nr. 09/1 
din 23 dccembrie 2015 

privind aprobarea contractelor de dare în locaţiune şi arendă

în conformitate cu art. 106 lit. (7) al Codul Educaţiei al Republicii Moldova (Legea nr. 152 
din 17 iulie 2014) şi Regulamentul cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor 
neutilizate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 483 din 29 martie 2008. a calculelor prezentate, 
referitoare la veniturile de la darea în locaţiune şi arendă a spaţiilor şi terenurilor ce fac parte din 
domeniul public al statului, aflate în gestiunea Universităţii, precum şi având avizului pozitiv al 
Senatului USC, Consiliul pentru Dezvoltarea Strategică Instituţională adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

1. Se aprobă darea în locaţiune a bunurilor (spaţiilor) neutilizate ale Universităţii şi a 
terenurilor aflate în gestiunea instituţiei ce fac parte din domeniul public al statului.

2. Se aprobă semnarea contractelor de locaţiune cu următorii agenţi economici:

Nr.
d/o

Denumirea Suprafaţa, m 2 Perioada do locaţiune

1.

încăpere pentru echipament de 
telecomunicaţii, Etajul tehnic al 
blocului de studii nr. 2 (str. 
Dunării, 19)

6,0 01 .01 .2016- 31.12.2020

2.

încăpere pentru servicii de 
multiplicare şi comercializare a 
consumabilelor de cancelarie, de la 
parterul blocului de studii nr. 1 
(Piaţa Independenţei 1)

14,00 01.01.2016 - 31.12.2018

J  .
Cantină, blocul de studii nr. 1 
(Piaţa Independenţei 1)

62,0 01.02.2016 - 31.12.2018

4.
Cantină, blocul de studii nr. 2 (str. 
Dunării 19)

54.0 01.02.2016 - 31.12.2018

5

încăpere pentru servicii de 
multiplicare şi comercializare a 
consumabilelor de cancelarie, holul 
de la parterul blocului de studii nr. 
2 (str. Dunării, 19)

3,5 01.02.2016 - 31.12.2018

6 Oficiu în căminul nr. 3 9,2 01.01.2016 - 31.12.2018
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3. Având în vedere starea tehnică a spaţiilor, aprobate a fi date în locaţiune, SE 
A C C EPTĂ  darea bunurilor neutilizate în locaţiune PRIN NEGOCIERI DIRECTE, 
conform art. 23 al Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor 
neutilizate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 483 din 29.03.2008.

4. Negocierile directe pentru selectarea locatarilor bunurilor (spaţiilor) neutilizate ale 
întreprinderii se organizează la propunerea potenţialilor locatari.

5. Negocierile directe se vor desfăşura de către Comisia de negocieri, instituită prin 
ordinul rectorului USC, în componenţa căreia, în mod obligatoriu, se va include 
reprezentantul fondatorului în CDSI.

6. In procesul negocierilor directe Comisia va negocia cuantumul chiriei activelor 
neutilizate şi alte clauze ale contractului de locaţiune, ţinând cont de cuantumul 
minim al chiriei bunurilor, stabilit în modul prevăzut de legea bugetului pe anul 
corespunzător, de preţurile existente pe piaţă, de oferta solicitantului chiriei şi de alte 
condiţii.

7. Se aprobă semnarea contractului de comodat cu:

Nr.
d/o Denumirea

Denumirea spaţiilor şi 
amplasarea

Suprafaţa,
m2

Perioada 
concesionării 
în comodat

1.
Programul Naţiunilor 
Unite pentru Dezvoltare 
(PNUD Moldova),

Oficii
pentru activităţii de instruire 

în cooperare cu USC. 
în blocul de studii nr. 2 

(str. Dunării, 19)

104,9 01.01 .2016-
31.12.2018

8. Se reconfirmă semnarea contractului de arendă a pământului cu:

Nr.
d/o Denumirea

Suprafaţa,
lia

Perioada 
concesionării în 

comodat

1. SRL „Reco A gro” 262.73 01.01.2015 - 
31.12.2017

9. Se reconfirmă semnarea contractului de comodat cu:

Nr.
d/o Denumirea Suprafaţa,

m2
Perioada concesionării în 

comodat

1.
Universitatea „Dunărea de 
Jos" din Galaţi

Cheltuieli implicite 
pentru activitatea 

extensiunii (filialei) 
Cahul

01.03.2015 - 01.03.2018

Preşedinte al CDSI USC,
Preşedinte al Comisiei electorale?®-^ 
Acad. BOSTAN ION, dr.hab., prof.univ.

Secretar al CDSI USC,
Secretar al Comisiei electorale,
VICOL IULIA, lector superior


