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DISPOZIŢIE
nr.
Cu privire la instituirea com isiei

A vînd în vedere D ispoziţia Preşedintelui raionului Orhei nr. 271 din 27.06.2016 „ Cu
privire la delegarea a trei angajaţi ai subdiviziunilor Consiliului raional Orhei în com isia de
predare-primire a construcţiei din or. Orhei, str. Iachir nr. 2 5 /B ” , întru executarea pct. 2 din
D ecizia Consiliului orăşenesc Orhei nr. 5.17 din 07.06.2016 „ C u privire la retragerea din
adm inistrare a construcţiei” , în tem eiul art. 26 (5), 29 (1) şi art.32 (1) din Legea nr. 436-XVI
din 28.12.2006 „ Privind adm inistraţia publică locală” , D ispoziţia Prim arului oraşului Orhei nr.
143-p din 18.08.2015 „ Cu privire la stabilirea atribuţiilor de funcţie” viceprim arul oraşului
Orhei DISPUNE:
1. Se instituie com isia de predare-prim ire, care va asigura transm iterea cu titlu gratuit a
construcţiei (punct term ic) cu suprafaţa la sol 200,8 m .p., cu numărul cadastral
6401106125.01, aflat în adm inistrarea Şcolii Sportive pentru copii şi juniori Orhei,
am plasat în or. Orhei, str. Iona Iachira nr. 25/B, în adm inistrarea autorităţii executive a
Consiliului orăşenesc Orhei, în urm ătoarea com ponenţă:
D in partea care transm ite (Consiliul raional Orhei):
-Vitalie Patraş, director Şcoala de Sport Raională;
-V ictor G herm an, şe f Serviciul Tineret şi Sport al Consiliului raional Orhei;
-G heorghe V işanu,specialist principal Secţia Econom ie şi A tragerea Investiţiilor al
Consiliului raional Orhei;
-Crăciun Svetlana, contabil-şef A paratul Preşedintelui.
Din partea care prim eşte (Prim ăria oraşului Orhei):
-Reghina A postolova, viceprim ar al oraşului Orhei;
-Alexandru Ţăranu, arhitect-şef din cadrul prim ăriei oraşului Orhei;
-Cristina Cojocari, specialist ju rist din cadrul prim ăriei oraşului Orhei;
-Nelli Parutenco, contabil-şef din cadrul prim ăriei oraşului Orhei.
2. Com isia nom inalizată, în term en de 5 zile, va efectua transm iterea construcţiei
m enţionate, în conform itate cu prevederile Regulam entului cu privire la m odul de
transm itere a bunurilor proprietate publică aprobat prin H otărîrea Guvernului nr. 901
din 31.12.2015, va întocm i actul de transm itere şi îl va prezenta spre aprobare
Consiliului orăşenesc Orhei.
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