
CONSILruL MUI TICIPAL ORHEI PROIECT
DE,CIZIE

Cu privire la prelur rgirea termenului
de acliune a contra;tului de comodat

in temeiul Prevederilor art. 14 alin.(2) lit.b) gi lit.d) din Legea privind administralia publicd
local6 nr.436-XVl din28.12.2006, art.859-866 din Codul Civil al Republicii Moldova, art.4 alin.(l)
lit.g) din Legea pr lvind descentralizarea admrnistrativd nr.435-XVI din 28.12.2006; art.g alin.(4),
din Legea privind proprietatea publicd a unitSlilor administrativ-teritoriale nr.523 din 16.07.1999;
art.9 al Regulamer tului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publicd, aprobat
prin Hotdrirea Gu'emului Republicii Moldova nr.901 din 31.12.2015, avdnd in vedere expirarea
termenului de valz bilitate a contractului de comodat nr.6 din 22.02.2016. scrisoarea de ieqire cu
m.02ll-7 e-3324 di t 20.11.201 8,

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI DECIDE:
1. Se pre ungegte termenul de acfiune a contractului de comodat nr.6 din 22.02.2016 p6n|t

la data de 01.12.2(21, care prevede transmiterea in comodat, Instituliei Publice Liceul Teoretic Ion
Luca Caragiale, bunurile imobile din domeniul pubtic al unitdlii administrativ-teritoriale
municipiului Orhe conform anexei la pr ezenta deciziei.

2.Prelungir:a termenului de acliune a contractului de comodat nr.6 din 22.02.2016 p6nd la
data de 01.12.2021, se va realiza in baza unui acord adilional, incheiat intre p6r!i, conform
legislafiei in vigo, re.

3.Se delea 35 viceprimarul municipiului Orhei, dna Marina CRAVCENCO, pentru a semna
Acordul adilional r ominalizat.

4. Se inter zice darea in folosinfd sau schimbarea destinafiei bunurilor transmise in comodat
far[ acordul Consil Lului municipal Orhei.

5. Autorittrtea executivd a Consiliului muncipal Orhei va controla, dupd necesitate,
institulia de invdfdr nint la capitolul gestionirii bunurilor imobile transmise conform punctului int6i
al prezentei decizii qi va line evidenla contabild a bunurilor transmise in conformitate cu legisla{ia
in vigoare.

6. Cheltuit lile pentru reparafiile bunurilor imobile transmise vor fi suportate de cdtre
comodant, cu trans. niterea costurilor conform apartenenfei de bilant.

7. Prczenta decizie intrl in vigoare la data includerii acesteia in Registrul de stat al actelor
locale gi va fi adusi la cunoqtinfa persoanelor vizate in modul stabilit.

8.Controlul asupra execut6rii prezentei decizii revine viceprimarul municipiului Orhei,
dna Marina CRAV,IENCO.

Nr.
din

Viceprimarul mun cipiului Orhei
Viceprimarul mun cipiului Orhei
Specialist (Jurist)

Secretar al Consilit lui Municipiului Orhei
Autor:

Marina CRAVCENCO
Diana MEMET
IIie NEVMEzuITCHI
Ala BURACOVSCHI

Specialist Caq Anastasia TURCAN



Anexa nr. 1

La Decizia Consiliului Municipal Orhei
nr. din " ))

?.019

Lista bunurilor imobile din domeniul public al unitdlii administrativ-teritoriale municipiului Orhei
transmise tn comodat Institutiei Publice Liceul Teoretic lon Irco Cnrnoinlei Publice Liceul Teoretic lon Luca

runurilor Codul cadastral Adresa Suprafa{a
m2

Suma, lei

I 6401310123.01 V.Lupu 60/l 515,9 20679634,38
V.Lupu 60/l 935221.00

216t4855,39

Laorufit; qo?f-



NOTA INFORMATIVA
la D ecizia consiliului Municipal

Cu prfnire la prr'lungirea termenului de acliune a contractului de comodat nr.6 din 22.02.2016

1. Denumirea au .orului qi, dupl caz, a participanfilor Ia elaborarea proiectului
ialist Anastas a TURCAN

2. Condi{iile ce r

In temeiul 
1

local6 nr.436-XVI
lit.g) din Legea pr

din Legea privind
art.9 al Regulamer
prin Hot[rirea Gu,

termenului de valz

nr.02ll-7e-3324 di

ru impus elaborarea proiectului de act normativ qi finalitrfile urmrrite
rrevederilor art. 14 alin(2) lit.b) qi lit.d) din Legea privind administralia publicd
Jin 28.12.2006, art.859-866 din Codul Civil al Republicii Moldova, art.4 alin.(l)
.vind descentralizarea administrativa nr.435-XVI din 28.12.2006; art.8 alin.(4),
proprietatea publicd a unitdlilor administrativ-teritoriale nr.523 din 16.07.1'999;
tului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publicd, aprobat
'ernului Republicii Moldova nr.901 din 31.12.2015, avAnd in veclere expirarea
bilitate a contractului de comodat nr.6 din 22.02.2016, scrisoarea de ieqirr; cu
t20.11.2018

economico-financiari
termenului de acliune a contractului de comodat nr.6 din 22.02.2016 pAn.d la
, care prevede transmiterea in comodat, Instituliei Publice Liceul Teoretic Ion
runurile imobile din domeniul public al unitdlii administrativ-teritorriale

3. Descrierea gra dului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea
iei na{iona. latia Uniunii

lele vederi ale proiectului i eviden elementelor noi
5. Fundamentarer

Prelungirea
data de 01.12.202'.
Luca Caragiale,
municipiului Orhei conform anexei la
6. Modul de incor

Se propune

22.02.2016 p0nd l:

Liceul Teoretic Ior
teritoriale municip
incheiat intre p[r!i,

normelor legislativ
11. Constatlrile altor

)orare a actului in cadrul normativ in vigoare
sd se prelungeascd termenul de acliune a contractului de comodat nr.6 din

. data de 01 .12.2021, care prevede transmiterea in comodat, Instituliei Putrlice
Luca Caragiale, bunurile imobile din domeniul public al unitalii administrativ-

ului Orhei conform anexei la prezenta deciziei, in baza unui acord aditignal
conform legislaliei in vigoare.

7. Avuarea gi conl ultarea publicl a proiectului
Publicat proiectul entru decizionald WEB a Primdriei data de .01.2019
8. Constatlrile wttzei anticorup(ie Nu este cazul
9. Constatlrile rertizei de compatibilitate Nu este cazul
10. Constatlrile e: lpertizei juridice Proiectul a fost supus expertizei juridice pentru corespunderea

:, de cdtre specialistul jurist din cadrul primdriei orhei si este avizat.
Nu este cazul

Viceprimar municipiul Orhei

Specialir t

Marina CRAVCENCO

Anastasia TURCANqfr{.


