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Cu privire la transmiterea în comodat 
bunurilor imobile

în conformitate cu Codul Civil, art.859, Legea privind administraţia publică locală nr.436- 
XVI din 28.12.2006, art.14, Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor nr. 91 din 
05.04.2007, art.2, Legea nr. 121 - XVI din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea 
proprietăţii publice, Legea învăţământului nr. 547 - XIII din 21 iulie 1995, Legea nr.397 - XV din 
16 octombrie 2003 privind descentralizarea administrativă, cu modificările operate prin Legea 
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.91 din 26.04.2012. Hotărîrea Guvernului 
nr.728 din 02.10.2012 „Cu privire la finanţarea în baza de cost standart per elev”, examinînd 
solicitarea nr. 06/01-137 din 27.03.2014 a Direcţiei Învăţămînt, Tineret şi Sport, contrasemnată de 
directorul Liceului teoretic „Ion Luca Caragiale” şi directorul Liceului teoretic „Mihail 
Lomonosov”, informaţia prezentată de primarul or. Orhei dl Vitalie Colun,

CONSILIUL ORĂŞENESC ORHEI DECIDE:

1. Se transmite, începînd cu 02 iunie 2014, în comodat Consiliului Raional Orhei, cu adresa 
juridică în or. Orhei. str. M. Eminescu 2, pe un termen de 3 (trei) ani, bunurile imobile amplasate pe 
terenul cu cod cadastral 6401403366, cu suprafaţa de 0,5684 ha, din or. Orhei, str. V.Mahu, 148, cu 
reţelele inginereşti pînă la nodul de evidenţă a bunului imobil, conform anexei la prezenta decizie.

2. Se împuterniceşte Primarul oraşului Orhei dl. Vitalie Colun să încheie contractul de comodat 
privind transmiterea bunurilor imobile.

3. Se obligă Consiliul Raional Orhei să asigure accesul proprietarului la bunurile imobile aflate 
pe terenul transmis în comodat.

4. Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarului oraşului Orhei 
dl Munteanu Valentin.
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Preşedintele şedinţei |tprie LUPACESCU

Secretarul Consiliului Ala BURACOVSCHI



Lista bunurilor imobile

Nr. Bun imobil Adresa Cod cadastral Suprafaţa

1. Construcţie 
de învătămînt 

si educaţie

V. Mahu, 148 6401403366.01 1027.7 m.p.

2 Construcţie 
de învătămînt 

si educaţie

V. Mahu, 148 6401403366.02 382,3 m.p.

3. Construcţie 
de învătămînt 

si educaţie

V. Mahu, 148 6401403366.03 606,0 m.p.

4. Construcţie V. Mahu, 148 6401403366.04 324,3 m.p.


