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Republica Moldova
PRIMARUL

D I S P O Z I Ţ I E

nr.

Cu privire la instituirea comisiei

Avînd în vedere Dispoziţia Preşedintelui raionului Orhei nr. 271 din 27.06.2016 „ Cu 
privire la delegarea a trei angajaţi ai subdiviziunilor Consiliului raional Orhei în comisia de 
predare-primire a construcţiei din or. Orhei, str. Iachir nr. 25/B ” , întru executarea pct. 2 din 
Decizia Consiliului orăşenesc Orhei nr. 5.17 din 07.06.2016 „ Cu privire la retragerea din 
administrare a construcţiei” , în temeiul art. 26 (5), 29 (1) şi art.32 (1) din Legea nr. 436-XVI 
din 28.12.2006 „ Privind administraţia publică locală” , D ispoziţia Primarului oraşului Orhei nr. 
143-p din 18.08.2015 „ Cu privire la stabilirea atribuţiilor de funcţie”  viceprimarul oraşului 
Orhei DISPUNE:

1. Se instituie com isia de predare-primire, care va asigura transm iterea cu titlu gratuit a 
construcţiei (punct termic) cu suprafaţa la sol 200,8 m.p., cu numărul cadastral 
6401106125.01, aflat în administrarea Şcolii Sportive pentru copii şi juniori Orhei, 
amplasat în or. Orhei, str. Iona Iachira nr. 25/B, în administrarea autorităţii executive a 
Consiliului orăşenesc Orhei, în următoarea componenţă:

Din partea care transm ite (Consiliul raional Orhei):
-Vitalie Patraş, director Şcoala de Sport Raională;
-Victor Gherman, şef Serviciul Tineret şi Sport al Consiliului raional Orhei;
-Gheorghe Vişanu,specialist principal Secţia Economie şi Atragerea Investiţiilor al
Consiliului raional Orhei;
-Crăciun Svetlana, contabil-şef Aparatul Preşedintelui.

Din partea care primeşte (Primăria oraşului Orhei):
-Reghina Apostolova, viceprimar al oraşului Orhei;
-Alexandru Ţăranu, arhitect-şef din cadrul primăriei oraşului Orhei;
-Cristina Cojocari, specialist jurist din cadrul primăriei oraşului Orhei;
-Nelli Parutenco, contabil-şef din cadrul primăriei oraşului Orhei.

2. Comisia nominalizată, în termen de 5 zile, va efectua transmiterea construcţiei 
menţionate, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de 
transmitere a bunurilor proprietate publică aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 
din 31.12.2015, va întocmi actul de transmitere şi îl va prezenta spre aprobare 
Consiliului orăşenesc Orhei.  "

3. Controlul rn.

Viceprimar al oraşi ghina APOSTOLOVA
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