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C o n s iliu l
orăşen esc Orhei

D E C IZ IE

.

1.6.1

12 02.2016
n r.
or.Orhei
r. Opxefl

Cu privire la transm iterea în com odat a unor bunuri imobile
din dom eniul public al unităţii administrativ-teritoriale
oraşul Orhei

în tem eiul prevederilor art. 859-866 din Codul Civil al Republicii M oldova; art.8 alin.(4)
din Legea privind finanţele publice locale nr.397-X V din 16.10.2003; art.4 alin.(l) lit.g) din
Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-X VI din 28.12.2006; art.8 alin.(4) din
Legea privind proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr.523 din 16.07.1999;
art.9 al R egulam entului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică,
aprobat prin H otărîrea G uvernului Republicii M oldova nr.901 din 31.12.2015; art.3 alin.(2). art.
14 alin.(2) lit.b) şi lit.d) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din
28.12.2006, întru executarea Deciziei Consiliului Raional Orhei nr.5/8 din 01.10.2015 ..Cu
privire la m odificarea form ei organizatorico-juridice instituţiilor de învăţăm înt secundar" şi
anum e ajustarea contractului de com odat nr. 10 din 01.09.2014.
C O N S IL IU L O R Ă Ş E N E S C D E C I D E :
1. Se transm it în c o m odat Consiliului Raional Orhei (Instituţia Publică Liceul Teoretic
” Ion Luca Caragiale") pe un term en de 3 ani bunurile imobile din dom eniul public al unităţii
administrativ-teritoriale oraşul Orhei, amplasate pe terenul cu cod cadastral 6401310123, cu
suprafaţa de 1.0355 ha, inclusiv reţelele inginereşti pînă la nodul de evidenţă a bunului imobil,
conform anexei n r.l la prezenta decizie.
2. Se interzice darea în folosinţă sau schim barea destinaţiei bunurilor transmise în
com odat fară acordul C onsiliului orăşenesc Orhei.
3. A utoritatea executivă a Consiliului orăşenesc Orhei va controla, după necesitate,
instituţia de învăţăm înt la capitolul gestionării bunurilor imobile transm ise conform punctului
unu al prezentei decizii.
4. Cheltuielile pentru reparaţiile curente ale bunurilor imobile transm ise vor fi suportate
de către comodat.
5. Transm iterea se va realiza în baza Contractului de com odat încheiat între părţi,
conform legislaţiei în vigoare, sem nat de viceprimarul oraşului Orhei R eghina A P O ST O L O V A .
6. Se instituie com isia de transmitere a bunurilor imobile m enţionate, conform anexei nr.
2 la prezenta decizie.
7.Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprim arului oraşului Orhei. dna
R eghina A P O S T O L O V A .
-

Preşedintele şedinţei

Evgheni PISOV

