
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL ORHEI

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2,Tel: +373 235 22058,22650,

Fax: +373 235 20662,

e-mail: consiliu.orhei@or.md http://www.or.md

proiect
DECIZIANT.8/

din 14 septembrie 2021

Cu privire la schimbarea modului de folosint6 a bunului imobil

in temeiul art.43 alin.(1), lit.c) gi art.74 al Legii nr.436-XVI din 28.12 .2006 privind administratia
public[ local6, art.1 1 alin.(3), lit.a) al Legii nr. 29 din05.04.2018 privind delimitareaproprietafii publice,
art.9 alin.(l) qi alin.(2),lit. n) $i art.12,lit. j) ale Legiinr.l2l-XU din 04.05.2007 privind administrarea
qi deetatizarea proprietIlii publice, art. 1 0, art. 1 1 8- 126 ale Codului Administrativ al Republicii Moldova
nr.116 din 19.07.2018, Regulamentului privind autorizarea functiondrii qi schimbdrii destinafiei

construcliilor gi amenajdrilor aprobat prin Hot[rdrea Guvernului nr.306 din 30.03.2000, Consiliul
Raional Orhei,

DECIDE:

1. Se aprobd schimbarea modului de folosin{d (destinatia) a bunului imobil cu numirul cadastral

6457115.120.02, suprafala - 78.7 m.p., proprietate publicl din domeniul public a raionului Orhei,

amplasat in s. Pohorniceni, raionul Orhei, din,,construcfie de inv6tamdnt qi educalie" in,,construclie de

sdndtate gi asistenld sociald", ftrd efectuarea reconstructiilor qi modificirilor constructiei respective.

2. Prezenta decizie serveqte drept temei pentru inregistrarea/modificarea inscrierilor in Registrul bunurilor
imobile a Serviciului Cadastral Teritorial Orhei al I.P. "Agenfia Servicii Publice".

3. Sursa de acoperire a cheltuielilor pentru inregistrarea bunurilor imobile gi/sau efectuarea modificdrilor
se determin[ din contul bugetului aprobat pentru Aparatul preEedintelui raionului pe anul 2021, pentru

serviciile prestate de cdtre Serviciul Cadastral Teritorial Orhei al I.P. "Agentia Servicii Publice".

4. Directia Economie gi Politici Investitionale va asigura activitSlile de organizare privind executarea

prevederilor prezentei decizii.
5. Prezenta decizie se include in Registrul de Stat al Actelor Locale, cu drept de atac la Judecdtoria Orhei

in condiliile Codului administrativ, in termen de 30 zile de la comunicare persoanelor vizate.

6. Vicepreqedintele raionului dl V. Perfu, comisia consultativi de specialitate economie, buget gi finan]e

(preqedinte dna N. Parutenco) vor asigura controlul executErii prezentei decizii.

Pregedintele gedinlei

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman

Coordonat: D.furcanu - pregedintele raionului
I.Bogaciuc - vicepregedintele raionului

Yizat: S.Caraman-secretarul Consiliului Raional
M.Bltrincea - 9ef Serviciul Juridic

Elaborat M.Apreutesei



NOTI INFORMATIVA
la proiectul de decizie

,rCu privire la schimbarea modului de folosinfi a bunului imobil'o

1. Denumirea autorului qi dupl caz, a participan{ilor la elaborarea proiectului
Direclia Economie qi Politici Investi{ionale. Secretarul Consiliului Raional.

2, Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie qi finalit[{ile urmlrite
Proiectul de decizie este elaborat in corespundere cu art.43 alin.(l), lit.c) qi art.74 al Legii nr.436-
XM din 28.12.2006 privind administraliapublicdlocal6, art.ll alin.(3), lit.a) al Legii nr. 29 din
05.04.2018 privind delimitareapropriet[1ii publice, art.9 alin.(l) qi alin.(2), lit. n) $i art.12,lit.i)
ale Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea qi deetatizarea proprietIlii publice,

art.10, art. 118-126 ale Codului Administrativ al Republicii Moldova nr.1l6 din 19,07.2018,

Regulamentului privind autonzarea funcliondrii gi schimbdrii destinaliei construcliilor gi

amenaj[rilor aprobat prin Hot[rflrea Guvernului nr.306 din 30.03.2000, in scopul asigurdrii
administriri transparente a proprietitii publice qi gestionirii eficiente a bunurilor publice.

Elaborarea deciziei este necesar[ in vederea transmiterii ulterioare, in folosin@ I.M.S.P. Centrul de

S[n[tate nr. 1 Orhei a bunului imobil cu num[rul cadastral 6457115.120.02, pentru extinderea

metrajului necesar conform regimului sanitar pentru activitatea Oficiului Medicilor de Familie
Pohorniceni.

3. Principalele prevederi ale proiectului qi eviden{ierea elementelor noi
Proiectul de decizie prevede schimbarea modului de folosinl[ (destinalia) a bunului imobil cu

num6rul cadastral 6457115.120.02, suprafala - 78.7 m.p., proprietate publicb din domeniul public

a raionului Orhei, amplasat in s. Pohorniceni, raionul Orhei, din ,,constructie de invlt[mint qi

educalie" in ,,construclie de s[nltate gi asistenld social[", fbr[ efectuarea reconstrucliilor qi

modifi clrilor construc]iei respective.
4. Fundamentarea economico financiari

Proiectul de decizie prevede aloc[ri ale surselor financiare din contul bugetului aprobat pentru

Aparatul pregedintelui raionului pe anul 2021, pentru serviciile prestate de c[tre Serviciul
Cadastral Teritorial Orhei al LP. "Agenlia Servicii Publice".

5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Proiectul de decizie se incorporeazd in sistemul actelor normative gi nu necesit[

abr ogar eal modi fr carea altor decizii .
6. Avizarea qi consultarea publicl a proiectului de decizie

inbaza celor expuse, proiectul deciziei ,,Cu privire la schimbarea modului de folosin[d a bunului
imobil" a fost avizat de preEedintele raionului, vicepregedintele raionului responsabil de domeniul

economic, investilii qi construc{ii, Secretarul Consiliului Raional, Serviciul Juridic.
fn scopul respect[rii prevederilor Legli nr.239 din 13 noiembne 20L3 privind transparenta

procesului decizional proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md
la directoriul Transparenld decizionald, sec{iunea Consultdri publice ale proiectelor.

7. Constatlrile expertizei juridice
in temeiul art.37 din Legea nr.100 din22 decembrie 2017 cu privire la actele normative, proiectul

deciziei a fost expus expertizei juridice de c[tre Serviciul Juridic. Structura qi conlinutul actului

corespund normelor de tehnicl legislativ[.

Reieqind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor consultative de

specialitate qi aprobare in cadrul qedin(ei Consiliului raional.

Specialist principal,
Direclia Economie qi Politici Investilionale J- Marcel Apreutesei
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Capilolul

Deschis

Subcapitolul I- Bunul imobil

1.0

6457115.120

Registrul bu nurilo r innbile 6457 ll5l20

A,B (Verificat, 23.[4.2tJ21')

23.04.2021

Bunul imobil Teren

Numirul c;rdestral 64571 15.1 20

Adlesa r-nul Orhei, sat, Pohorniceni

Modul de folosin(i Penlru construcgii

Domeniul Public

Suprafa{a {1.0356 ha

Tipul hotarelor generale

1.1 Bunul imobil Constructie

Numirul cadastral 6457115.12{l'01

Adresa r-nul Orhei, sat. Pohorniccni

Modul de folosin{6 Constructie de slnitatt, asistcn(i sociali

Domeniul Putrlic

Suplalata 87.5 m.p.

Bunul imobil Construcfie

Numirul cadashal 6457115.1 20.02

Adrcsa r-nul Orhei, sat. Pohorniceni

Modul de tblosirla Construcfie de invifirnint 9i educafie

Domeniul Public

Suprafa{a 78.7 m.p.

2.1

Subcapitolul ll. Dreptul de proprietate asupra bunului imobil

Bunul imobil 6457f 15.120

64571 15.1 20.01

6457II5.I 20.02

Cota pafie 1.0

kopdetarul raionul Orhei,

Domiciliul / Sediul

Temeiul inscrierii Decizia Consiliului raional Orhei nr. t0/12 din 10.12.2020 (640ll2lll1ll7)
Decizia Consiliului raional Orhci nr.3/8.2 din 02.{14.2021 (64nU2llllll7)

Data inregistlirii 15.0.1.202 f

Subcapitolul IrI, Grevarea drtpturilor p.trimonirle

Partea I. Alte drcpturi inregistrrtc.
Nu sunt inscrieri

Partca II. Notiri.

3.2.1 Tipul grevdrii Loca{iune

Obiectul grevirii Bunul imobil :

64571 I 5. I 20.0 I

indicat in subcapitol II la nr. 2-l:

Tenreiul insclierii Contract dc comodat Nr'. 2/2 dtn 05.05-2014 (6401114114529'l

Termenul / Condilia -

Suma

https://www.cadastru.md/ecadastru/f?p=100:20:5147725949464625::No::P20-ScOPUL'P20-TEMEIUL:0' 1t2
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9/8/21, 3:35 PM 6457115.120

Titularul grevf ii i Soliciufltul Institu(ia Medico-sanitari Publici CENTRL:L DE SANATATE NR.I ORHEI

Domiciliul / Sediul or. Orhei, Vasilc Lupu nr. 127

tnsemniri

Data inregistririi 16.05,20f 4

Interdicfii.
Nu sunt inscrie ri

Baza de date este actualizati la data dt 07,09.202 t, orele 2 I : I 0:0t)

DEPARTAMENTUL CADASTRU

https://www.cadastru.mdlecadastrulf?p=100:20:5147725949464625::NO::P20 SCOPUL,P20 TEMEIUL:0, 212


