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Descriere
Acordarea spaţiilor persoanelor juridice pentru desfăşurarea unor genuri de activităţi: alocarea
spaţiilor prin locaţiune pentru repararea tehnicii auto, închiriere de oficii, depozitarea
mărfurilor etc.
Acest serviciu este organizat de către Clubul sportiv central al Armatei Naţionale în comun
acord cu Ministerul Apărării prin încheierea contractelor şi acordurilor adiţionale de locaţiune
în conformitate cu HG nr.317 din 27.03.2006, ordinului Ministrului Apărării al RM nr.95 din
18.04.2006.
Clubul sportiv central al Armatei Naţionale
Ministerul Apărării
Gestionarea şi acumularea surselor financiare din serviciile prestate
- Hotărîrea Guvernului nr.317 din 27.03.2006 „Cu privire la mijloacele speciale ale
Ministerului Apărării”;
- Nomenclatorul lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate contra plată, de către marile unităţi,
unităţile militare ale Armatei Naţionale şi instituţiile Ministerului Apărării şi Regulamentul,
privind modul de formare şi direcţiile de utilizare a mijloacelor special, aprobate prin ordinul
Ministrului apărării nr.95 din 18.04.2006;
- Regulamentul Clubului sportiv central al Armatei Naţionale (cap. II, pct.8, spct.9), aprobat
prin ordinul Ministrului apărării nr.462 din 14.09.2015;
MD-2009, mun.Chişinău, str. I.Nistor,16, tel.-fax 022797249,
e-mail: csca-rm@mail.ru
Luni-vineri: 0830-1700 conform programului de lucru al Clubului sportiv central al Armatei
Naţionale, iar beneficiarii conform contractelor încheiate.
Cetăţenii Republicii Moldova
Prezentarea documentelor perfectate şi capacitatea de plată
Scrisori de iniţiere, certificate de înregistrare a întreprinderii, contracte cu persoanele juridice
Timp rezonabil
Serviciile sunt contra plată conform legislaţiei în vigoare
Conform prevederilor contractelor încheiate (prezentarea stării spaţiului de locaţiune şi
serviciilor comunale etc.)
Nu există
Limba de stat sau altă limbă în conformitate cu Legea cu privire la funcţionarea limbilor
vorbite pe teritoriul Republicii Moldova
Acordarea suplimentară a terenului adiacent în baza unui acord adiţional
Nu sunt
În conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova
5 zile lucrătoare după prezentarea documentelor necesare
Sancţiunile şi penalităţile sunt aplicate în conformitate cu legislaţia în vigoare

