
CONSILruL MUNICIPAL ORHEI PROIECT
DECIZTE

Nr.
din

Cu privire la prelungirea termenului
de acfiune a contractului de comodat

nr.l din 04.01.2016

in temeiul prevederilor art. 14 atin.(2) lit.b) qi lit.d) din Legea privind administra{ia ptrblica
locald nr.436-XVl din28.1,2.2006, art.859-866 din Codul Civil al Republicii Moldova, art.4 alin.(l)
lit.g) din Legea privind descentralizarea administrativd nr.435-XVl din28.12.2006; art.8 alin.(4),
din Legea privind proprietatea publicd a unitdlilor administrativ-teritoriale nr.523 din 16.07.1999;
art.9 al Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate public6, aprobat
prin Hotdrirea Guvernului Republicii M oldova nr.901 din 31.12.2015, av6nd in vedere expirarea
termenului de valabilitate a contractului de comodat nr.l din 04.01.2016, scrisoarea de ieqire cu
nr.02ll-7e-3326 din20.11.2018 qi scrisoarea de intrare cu nr.02ll-7a-1248 din 13.12.2018,

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI DECIDE:
1. Se prelungeqte termenul de acliune a contractului de comodat nr.1 din 04.01.2016 p6na

la data de 31.12.2021, care prevede transmiterea in comodat, Instituliei Publice Gimnaziul ,,Doina
qi Ion Aldea-Teodorovici", bunurile imobile din domeniul public al unitafli administrativ-teritoriale
municipiului Orhei conform anexei la pr ezenta de ciziei.

2. Se interzice darca in folosin([ sau schimbarea destinafiei bunurilor transmise in
comodat fard acordul Consiliului municipal Orhei.

3. Autoritatea executivd a Consiliului muncipal Orhei va controla, dupd necesitate,
institufia de invdtdmint la capitolul gestiondrii bunurilor imobile transmise conform punctului intdi
alprezentei decizii.

4. Cheltuielile pentru reparafiile bunurilor imobile transmise vor fi suportate de cdtre
comodant, cu transmiterea costurilor conform apartenenfei de bilanf.

5. Prelungirea termenului de acfiune a contractului de comodat nr.l din 04.01.2016 pdni
la data de 31.12.2021, se va realizainbaza unui acord adilional, incheiat intre pdrfi, conform
legislaliei in vigoare.

6. Se deleagd viceprimarul municipiului Orhei, dna Marina CRAVCENCO, pentru a
serrna acordul adilional, conform puntului 5 alprezentei decizii.

7. Controlul asupra executdrii prezentei decizii revine viceprimarul municipiului
Orhei, dna Marina CRAVCENCO.

Viceprimarul municipiului Orhei
Viceprimarul municipiului Orhei
Viceprimarul municipiului Orhei
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Specialist (Jurist)
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Autor:
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Ala BURACOVSCHI

Anastasia TURCAN%/f/ Contabil - qef



Anexa nr. 1

La Decizia Consiliului Municipal Orhei
m. din " ') 2018

Lista bunurilor imobile din domeniul public al unitdlii administrativ-teritoriale municipiului Orhei

transmise tn comodot Institutiei Publice Gimnaziul ,,Doino Si lon Aldea-Teodorovici"

nr.
d/o

Denumirea bunurilor Codul cadastral Adresa
Suprafa{a

m2
Suma,lli

I Cl6direa Scolii 6401105.043.01 mun. Orhei.Steiarilor 3 l l l4,r 2342791,36

2 Cazangerie 6401105.043.03 mun. Orhei,Steiarilor 3 23.4 200742,00

J Teren aferent clldirii mun. Orhei,Steiarilor 3 830525,00

TOTAL 3374058,36



NOTA INFORMATIVA
la D ecizia consiliului Municipal

Cu privire la prelungirea termenului de acliune a contractului de comodat nr.3 din 04.01.2016

1. Denumirea autorului gi, dupl caz, a participan{ilor la elaborarea proiectului
Specialist Anastasia TURCAN,
2. Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ qi finalitlfile urmlrite

in temeiul prevederilor art. 14 alin.(2) lit.b) pi lit.d) din Legea privind administraJia publicd

localS nr.436-XVl din28.12.2006, art.859-866 din Codul Civil al Republicii Moldova, art.4 alin.(l)
lit.g) din Legea privind descentralizarca administrativd nr.435-XVl din 28.12.2006; art.8 alin.(4),
din Legea privind proprietatea public[ a unit5lilor administrativ-teritoriale nr.523 din 16.07.1999;
art.9 al Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate public6, aprobat
prin Hotdrirea Guvemului Republicii Moldova nr.901 din 31.12.2015, av6nd in vedere expirarea
termenului de valabilitate a contractului de comodat nr.l din 04.01 .2016, scrisoarea de ieqire cu
nr.02ll-7e-3326 din20.11.2018 si scrisoarea de intrare cuw.02ll-7a-1248 din 13.12.2018.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea
legisla{iei na{ionale cu legislafia Uniunii Europene
4. Principalele prevederi ale proiectului si evidentierea elementelor noi
5. Fundamentarea economico-financiari

Prelungirea termenului de acliune a contractului de comodat nr.l din 04.01.2016 p6nd la
data de 31.12.2021, care prevede transmiterea in comodat, Institufiei Publice Gimnaziul ,,Doina qi
Ion Aldea-Teodorovici", bunurile imobile din domeniul public al unitdlii administrativ-teritoriale
municipiului Orhei conform anexei la pr ezenta deciziei.
6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare

Se propune sd se prelungeascd termenul de acliune a contractului de comodat nr.l din
04.01.2016 p6nd la data de 31.12.2021, care prevede transmiterea in comodat, Institutiei Publice
Gimnaziul ,,Doina qi Ion Aldea-Teodorovici", bunurile imobile din domeniul public al unitAfi
administrativ-teritoriale municipiului Orhei conform anexei laprezenta deciziei, inbazaunui acord
adilional, incheiat intre p6rli, conform legislaliei in vigoare.

7. Avizarea qi consultarea publicl a proiectului
Publicat proiectul pentru transparen{a decizionald pe pagina WEB a Primdriei pe data de 03.12.2018
8. Constatlrile expertizei anticorupfie Nu este cazul
9. Constatirile expertizei de compatibilitate Nu este cazul
1.0. Constatlrile expertizei juridice Proiectul a fost supus expertizei juridice pentru corespunderea
normelor legislative, de cdtre specialistul jurist din cadrul primdriei Orhei gi este avizat.
11. Constatirile altor expertize Nu este cazul

Viceprimar municipiul Orhei

/Contabil Sef

Marina CRAVCENCO

Anastasia TURCAN@4


