
CONSILIUL MU} IICIPAL ORHEI PROIECT
DECIZIE

Cu privire lapreze:tarea acordului de

transmitere in subr omodat a bunurilor imobile

in temeiul prevederilor art. 14 alin(2) lit.b) qi lit.d), art,19 alin(4) din Legea privind
administratia pub ic5 locald nr.436-XVI din 28.12.2006, art.862 alin(3) din Codul Civil al
Republicii Moldora, scrisoarea de intrare cu ff. 02ll-7a-69 din24.01.2019,

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI DECIDE:

1. Se pre zentd, acordul cdtre Consiliului Raional Orhei pentru a transmite in folosinf[, cu
titlu gratuit, prin c )ntract de subcomodat, pe un termen de pdnd la data de I 5.09.20 27 , in condiliile
contractul de com,rdat din 15.09.2017, bunul imobil proprietate din domeniul public al UAT Orhei,
situat pe str. V. Iupu, 135, mun. Orhei, construclia (depozit), cod cadastral 6401302107.06, cu
suprafala de 11,0 m.p, Direcliei Generale Educatie pentru orgarizarca procesului educalional al
Centrului Raional le inv[fdmdnt extraqcolar "Copii cu interes gi aptitudini pentru $tiin1e".

2. Cons liul Raional Orhei va asigura prezentarca unui exemplar al contractului pentru
folosinla bunului .mobil menlionat in pct.l al prezentei decizii qi a actelor de primire - predare,
autoritalii executil e a consiliului municipal orhei pentru evidenfd.

3. Consiliul Raional Orhei va asigura folosirea bunului transmis doar pentru organizarea
procesului educational al Centrului Raional de invdfdmdnt extraqcolar "Copii cu interes qi aptitudini
pentru $tiin1e".

4. Prezen:a decizie intr6 in vigoare la data includerii acesteia in Registrul de stat al actelor
locale.

5. Controlul asupra execut6rii prezentei decizii revine viceprimarul municipiului
Orhei, dna Marina CRAVCENCO.
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NOTA INFORMATIVA
la D ecizia consiliului Municipal

(u privire la acordul de transmitere a bunului imobil tnfolosinld

l.Denumireaautoruluigi,dupicaZ,aparticipan{ilortaetary

2. Condi(iile ce tu impus elaborarea proiectului rle act normativ qi f"ralt6ttle r-ri.tte 
-Scrisoarea trimsmisd de cdtre Consiliul Raional Orhei cu nr. Ce intrare 02ll-7a-69 din

24.01.2019 cu privire la solicitarea de a examina in Eedinla imediat urmatoare a Consiliului
municipal Orhei a probarea deciziei cu privire la acordul de transmitere in subcomodat Direcliei
Generale Educalie pentru organizarca procesului educalional al Centrului Raional de invd!6rn6nt
extraqcolar "Copii cu interes qi aptitudini pentru $tiin!e" a bunului imobil proprietate din domeniul
public al UAT OrJrei, situatpe str. V. Lupu, 135, mun. Orhei, construclia (depozit), cod cadastral
6401302107 .06, u suprafala de 1 1,0 rn.p.

3. Descrierea gn dului de compatibilitate pentru proiectele ca.e a., ca scop arrnorirarea
latia Uniunii Eu

4.P tului si eviden elementelor noi
5. Fundamentare: r economico-financiari
6. Modul de incor porare a actului in cadrul normativ in vigoare

Conform arl862 alin(3) din Codul Civil al Republicii Moldova Comodatarul nu poate da
bunul in folosin{d r.nor terfi decit cu acordul comodantului.
7. Avwarea qi con iultarea publicl a proiectului
Publicat proiectul pentru transparenfa decizionald pe pagina WEB a Primdriei pe data de

.01.2019
8. Constatlrile ex i anticoruptie Nu este cazul
9. ConstatErile ex rcrtizei de com Iitate Nu este cazul
10.ConstatirileeipertizeijuridiceProiectularo'tsupuse*pe.ti,.iju.@..%

ialiltul jurist din cadrul prim[riei Orhei si este avizat.
11. Constatlrile a tor Nu este cazul

Viceprimar municipiul Orhei

Specialist

Marina CRAVCENCO

Anastasia TURCAN

,vederi ale


