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Pregedintele gedinlei

Contrasemnat:
Secretar al
Consiliului ordgenesc Orhei
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Cu privire lareziherea Contractului de comodat
nr.12 din 26.01.2015

In temeiul prevederilor art.859-866 din Codul Civil al Republicii Moldova, art. 74 (1), (2)
b) c), (3), 77(2) din Legea privind administraJia publicd locald nr.436-XVl din28.12.2006, art.4,
(t) g) din Legea privind descentralizarea administrativd nr.435-XVI din 28.12,2006, art,9 din
Legea privind proprietatea publicd a unitdlilor administrativ-teritoriale nr.523 din 16.07.1999,
Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publicd aprobat prin
Hotdrdrea Guvernului nr.901 din 31 .I2.20I5, avAnd in vedere Procesul-verbal al grupului comun
de lucru din14.07.2016 privind restituirea construcliei transmise prin contractul de comodat nr.
12 din 26.01.2015 Consiliului Raional Orhei,

CONSILIUL ORASENESC D E C I D E:

l,Se ia act de Procesul-verbal al grupului comun de lucru din 14.07,2016 privind
restituirea constructiei transmise prin contractul de comodat nr,12 din 26.0L2015 (se anexeazd).

2.Se acceptd rezilierea contractului de comodat nr.12 din 26 ianuarie 2015 incheiat intre
Consiliul ordgenesc Orhei gi Consiliul Raional Orhei privind bunul imobil - construcfia blocul B
cu suprafala de 542,3m.p., amplasat in or.Orhei, str.C.Negruzzi nr.119, cu cod cadastral
6401104149.02 gi se imputernicegte viceprimarul or. Orhei dna Reghina APOSTOLOVA sd

semneze acordul de reziliere a contractului de comodat nominalizat.
3.Se obligd autoritatea executivd a administraliei publice a oragului Orhei sE instituie prin

dispozilie comisia de predare-preluare a bunului imobil.
4.Prezenta decizie servegte drept temei pentru inregistrarea gi/sau modificarea inscrierilor

in Registrul bunurilor imobile a Ofrciului Cadastral Teritorial Orhei.
5.Sursa de acoperire a cheltuielilor pentru inregistrarea bunului imobil se determind din

contul alocaliilor bugetare planificate in anul 2016 pentru lucrdrile ce lin de activitatea
serviciului funciar.

6.Controlul asupra executdrii prezentei decizii revine viceprimarului oragului Orhei dnei
Reghina APOSTOLOVA.
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