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proiect

DECIZIA Nr.7/
din august 2021

Cu privire la abrogarea deciziilor

in temeiul art.43 alin.(2) 9i art.46 ale Legii nr.436-XVI din 28. 12.2106privind administrafia public6
locald, art.9 alin.(l), art.12 qi art.l7 ale Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea qi
deetatizateaproprietdfiipublice, art.l24llit.d)dinCodulCivilnr.ll0T-XV dinOA.OA.Z002,art.l},art.11g-
126 din Codul Administrativ nr. 1 1 6 din 19 .07 .2018 , in baza Deciziei Consiliului Municipal Orhe'i rr . 2.11
din 05.03.2020 prin care a fost abrogatd"Decizia Consiliului Municipal Orhei nr. l.ql din 11.0g.2017
conform cdreia bunurile imobile amplasate in mun. Orhei, str. Vasile Lupu, 135, au fost transmise Consiliului
Raional Orhei in comodat, Consiliul Raional Orhei,

DECIDE:
1' Se declard rezoluliunea Contractului de subcomodat f/n din 28.1I.2011 incheiat intre Consiliul Raional

Orhei gi Direcfia General6 Educalie gi a Contractului de subcom odat f/n din 05.02.2019 (6401/20/2757)
incheiat intre Consiliul Raional Orhei gi I.P. Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" din Orhei.

2. Prezenta decizie serveqte drept temei pentru inregistrarea/modificarea inscrierilor in Registrul bunurilor
imobile a Serviciului Cadastral Teritorial Orhei.

3. Sursa de acoperire a cheltuielilor pentru inregistrarea bunurilor imobile se determinl din contul bugetului
aprobat pentru Aparatul preqedintelui raionului pe anul 2021,pentru serviciile prestate de cdtre Serviciul
Cadastral Teritorial Orhei al I.P. "Agenlia Servicii publice,,.

4. Se abrogd Deciziile Consiliului Raional Orhei w.4113.1 din 16.11.2017 "Cu privire la patrimoniu,,,
nr.6/ 1 5 .5 din 1 1 .I2.20l8 ,,Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional w .4113 .1 din 1 6. 11 .2017,,
Si nr.7l4.l din27.12.2018 "Cu privire la patrimoniu,,.

5. Direc(ia Economie gi Politici Investilionale va asigura activitefile de organizare privind executarea
prevederilor prezentei decizii.

6. PtezentaDecizie se include in Registrul de Stat al Actelor Locale, cu drept de atac in Judecdtoria Orhei
in termen de 30 zile de la comunicare persoanelor vizate,in condiliile Codului administrativ.

7. Vicepregedintele raionului dl V. Perfu, comisia consultativa de specialitate economie, buget gi finanle
(preqedinte dna N. Parutenco) vor asigura controlul executdrii prezentei decizii.

Pregedintele gedinlei

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman

Coordonat: D. Jurcanu - pregedintele raionului

V. Pe(u - vicepregedintele raionului

S. Caraman - secretarul Consiliului Raional

M. BAtrincea - gef, Serviciuljuridic

Yizat: 1
Elaborat: M. Apreutesei



NOTA INFORMATIV;,
la proiectul de decizie

Cu privire la abrogarea deciziilor
1. Denumirea autorului qi dupi caz, a participanfilor la elaborarea proiectului

Direclia Economie 9i Politici Investilionale. Secretarul Consiliului Raional. Serviciul Juridic.
2, Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie qi finalitifile urmirite

Proiectul de decizie este elaborat in corespundere cu Nt.43 alin.(2) 9i art.46 ale Legii nr.436-XVI din
28.12.2006 privind administraJia publicd locald, art.9 alin.(1), art.12 $i art.17 ale Legii nr.121-XVI
din 04.05.2007 privind administrarea gi deetatizarea propriet5lii publice, art.1241 lit.d) din Codul
Civil nr.1107 - XV din 06.06.2002, art.10, art.118-126 din Codul Administrativ nr.116 din
19.07.2018, Deciziei Consiliului Municipal Orhei nr. 2.11 din 05.03.2020, in scopul asigurlrii
gestiondrii eficiente a bunurilor imobile transmise in folosin|6 Consiliului Raional Orhei.
In baza Deciziei Consiliului Municipal Orhei nr. 7.4.1 din 11.08.2017 bunurile imobile amplasate in
mun. Orhei, str. Vasile Lupu, 135, pe terenul cu nr. cadastral 6401302.107 au fost transmise
Consiliului raional Orhei in comodat pe un termen de 10 ani.
Ulterior bunurile imobile respective au fost transmise de cdtre Consiliul Raional Orhei in subcomodat
Direcliei Generald Educatie conform Deciziilor Consiliului Raional Orhei w.4113.1din 16.11.2017 qi
w.6/15.5 din 11.12.2018 9i I.P. Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" din Orhei conform Deciziei
Consiliului Raional Orhei nr.7l4.l din27.12.2018,in scopul organizlrii procesului educalional.
Urmare a adoptdrii Deciziei Consiliului Municipal Orhei nr. 2.22 din 18.02.2021 privind expunerea
in redaclie noud a listei bunurilor imobile ce se tr rsmit in folosinti gatuitA Consiliului Raional
Orhei qi Deciziei Consiliului Municipal Orhei nr. 2.11 din 05.03.2020 prin care a fost abrogatd
Decizia Consiliului Municipal Orhei nr. 7.4.1 din 1 1.08.2017 este necesare abrogarea Deciziilor
Consiliului Raional Orhei de transmitere a bunurile imobile respective gi rezilierea Contractele de
subcomodat cu Direclia Generald Educalie 9i I.P. Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" din Orhei.

3. Principalele prevederi ale proiectului qi eviden{ierea elementelor noi
Proiectul de decizie prevede rezilierea Contractului de subcomodat fln din 28.11.2017 cu Direclia
Generald Educaiie qi Contractului de subcomodat fln din 05.02.2019 (6401120/2787) cu I.p. Liceul
Teoretic "Onisifor Ghibu" din Orhei.

4. Fundamentarea economicofinanciarl
Proiectul de decizie prevede aloc6ri ale surselor financiare din contul bugetului aprobat pentru
Aparatul preqedintelui raionului pe anul 2021, pentru serviciile prestate de cdtre Serviciul Cadastral
Teritorial Orhei al I.P. "Agenlia Servicii Publice".

5, Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Proiectul decizie se incorporeazd in sistemul actelor normative qi prevede abrogarea Deciziilor
consiliului Raional orhei w.4113.1 din 16.11.2017 "cu privire la patrimoniu", nr.6/15.5 din
11.12.2018 ,,Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional w.4113,1 din 16.11.2017" qi
nr.714.1 din27.12.2018 "Cu privire la patrimoniu".

6. Avizarea qi consultarea publici a proiectului de decizie
In baza celor expuse, proiectul deciziei ,,Cu privire la abrogarea deciziilor" a fost avizat de
preqedintele raionului, vicepregedintele raionului responsabil de domeniul economic, investilii gi
construclii, Secretarul Consiliului Raional, Directia Economie qi Politici Investitionale, Serviciul
Juridic.
In scopul respectdrii prevederilor Legii nr.239 din
decizional proiectul deciziei este plasat pe pagina

13 noiembrie 2013 privind transparenla procesului
web a Consiliului raional www.or.md la directoriul

Transparenld decizionald,secliunea Con.ru ltdri publice ale proiectelor.
7. 9onstatlrileexpertizeijuridice

In temeiul art.37 din Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative, proiectul
deciziei a fost expus expertizei juridice de cltre Serviciul Juridic. Structura qi conlinutul actului
corespund normelor de tehnicd legislativd.

ReieEind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor consultative de
specialitate qi aprobare in cadrul gedinlei Consiliului raional.

Specialist principal
Direclia Economie 9i Politici Investilionale Marcel Apreutesei


