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Cu privire la primirea în proprietate 
a Azilului pentru câini

în temeiul art.5 şi art.827 ale Codului Civil, art.14, lit. b), (3) din Legea 436-XVI din 
28.12.2006 privind administraţia publică locală, art.9 alin (1), (2) lit.a) şi lit.n) din Legea nr.121- 
XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, art.l şi art.3 ale 
Legii nr.l420-XV din 31.10.2002 cu privire la filantropie şi sponsorizare, examinând informaţia 
cu privire la acordarea de către AO „Pentru Orhei” a ajutorului de sponsorizare în formă de 
active construcţie „Azilul pentru câini” din str. V.Cupcea nr.18,

l.Se ia act de Contractul de sponsorizare nr.2016/0706.1 din 07.06.2016 obiectul căruia 
constituie obiectivul „Azilul pentru câini” şi de informaţia cu privire la acordarea de către AO 
„Pentru Orhei” a ajutorului de sponsorizare în formă de realizare a obiectivului „Azilul pentru 
câini” din str. V.Cupcea nr.18, conform anexei nr.l la prezenta decizie.

2.Se acceptă primirea în proprietatea publică a Unităţii teritorial administrative oraşul 
Orhei a obiectivului construcţie „Azilul pentru câini” situat în str. V.Cupcea nr.18, pe terenul 
cu nr. cadastral 6401403452 în valoare totală de 330000 (trei sute trei zeci mii) lei, cu s-ţa de 
195,3 m.p. conform anexei nr.2 la prezenta decizie.

3. Autoritatea executivă a Consiliului orăşenesc Orhei :
- va primi obiectivul menţionat la pct.2 al prezentei Decizii în baza actului de predare 

primire a obiectivului „Azilul pentru câini” din str. V.Cupcea nr.18, în conformitate cu legislaţia 
în vigoare;

- va opera modificările respective pentru evidenţa conformă a obiectivului primit în 
proprietate.

4. Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarilor or. Orhei pentru 
probleme economice, buget şi finanţa dl Viorel DÂND ARA şi pentru problemele în construcţii 
şi infrastructură dna Reghina APOSTOLOVA.
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