REPUBLICA MOLDOVA
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http://www.or.md
proiect

DECIZIANT.l0/14
din l0 decembrie 2021
Cu privire la acceptul de transmitere in localiune a activelor neutilizate prin licitalie

intemeiul *t.4? alin.(1),lit.d) Ei lit.e), alin.(2),qiart.77 ale Legii nr.436-XVIdin2g.l2.2106privind
administrafia publicd local[, art.9 alin.(l), a.t.12
Ei art.I7 ale Legilnr.121-XVI din 04.05.2007 privind
administrarea gi deetatizarea proprietalii publice, art.10, 118-l-26 codul Administrativ
nr.1 16/20lg,
Regulamentului privind licitaliile cu strigare qi cu reducere, aprobat prin Hotdr6rea
Guvemului R. Moldova
nr. 136 din 10.02.2009, decizia Consiliului raional nr.6/9 din I 1 decedmbrie 2018 "Cu privire
la transmiterea
in localiune a activelor neutilizate prin licitalie" luind in consideralie demersul nr.33g din 17 noiembrie
2)2ladirectorului I.P. L.T. "Ion Luca Caragiale orhei,,, Consiliul Raional orhei,

DECIDE:

1.

Se acceptd transmiterea de cdtre I.P.

L.T. "Ion Luca Caragiale Orhei" in locafiune

a

inciperilor neutilizate

in procesul instructiv educativ (conform anexei nr.l qi rr.2), aflate in comodat, cu modalitatea

2'
3.
4.

selectare a locatarului in formd de licitalie ,,cu strigare,,.

Directorul I.P.

de

L'T. "Ion Luca Caragiale Orhei" dna

ChiElaru Maria va intreprinde mdsurile
otganizatotice in vederea transmiterii in localiune a incdperilor neutilizate in corespundere
cu prevederile
legislaliei in vigoare.
Prezenta Decizie se include in Registrul de Stat al actelor locale, cu drept de atac
in Judecltoria Orhei
termen de 30 zile de publicare in condiliile codului administrativ.

in

Vicepreqedintele raionului dna I.Bogaciuc, comisia consultativd de specialitate economie,
buget gi
finante (pre$edinte dna Nelli Parutenco), vor asigura controlul executdrii p rezenteidecizii.
Pregedintele gedintei
Secretarul Consiliului Raional

Coordonat:

D.furcanu
I.Bogaciuc

Yizat:

S.

Serghei Caraman

- pregedintele raionului
- vicepreqedintele raionului

Caraman-secretarul Consiliului Raional
- gef, Direc{ia Generald Finante

G.Colun

S.Mustovici
M.Bdtrincea
Elaborat:M.Apreutesei

- 9ef Directia Generali
- Eef, Serviciul Juridic

EducaJie

NOTA INFORMATIVA
la proiectul de decizie ,,Cu privire la acceptul de transmitere in loca{iune activele neutilizate

prin licita{ie"

1. Denumirea autorului qi dupi caz,
Secretarul Consiliului Raional
2. Condi(iile ce au impus elaborarea

t participanfilor la elaborarea

proiectului

proiectului de decizie qi finalit5file urmirite
Proiectul de decizie fost elaborat in temeiul art.43 alin.(1), lit.d) gi lit.e), alin.(2), gi art.77 ale
Legii nr.436-XVI din 28.12,2006 privind administralia publicIlocal6, art.9 alin.(1), art.l2 qi art.17 ale
Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea gi deetatizareaproprietIlii publice, art.10, 118126 Codul Administrativ nr.11612018, Regulamentului privind licitaliile cu strigare gi cu reducere,
aprobat prin Hotdrdrea Guvernului R. Moldova nr. 136 din 10.02.2009, decizia Consiliului raional
nr.6l9 din 11 decedmbrie 2020"Cu privire latransmiterea in localiune a activelor neutilizate prin
licitalie" luind in consideralie demersul directorului IP L.T. "Ion Luca Caragiale" mun.Orhei dnei
Maria ChiElari
3. Principalele prevederi ale proiectului qi evidenfierea elementelor noi
Proiectul deciziei prevede acceptarea transmiterii de cdtre IP L.T. " Ion Luca
Caragiale"mun.Orhei in localiune a incdperilor neutilizate in procesul instructiv educativ (conform
anexei nr.l), aflate in comodat, cu modalitatea de selectare a locatarului in formd de licitalie,,cu
strigare".
Se propun a fi expuse licitaliei 2 loturi
Lotul 1- o incdpere, LIT 5C demisol cu suprafata totalI 5,7 m2
lotul 2 - 4 inciperi LIT 5C, demisol cu suprafala totald 13!,4 m2
4. Fundamentarea economico financiartr
Cheltuielile pentru implementarea proiectului de decizie " Cu privire la acceptul de transmitere
in loca{iune activele neutilizate prin licitafie" vor fi suportate de IP L.T. " Ion Luca
Caragiale"mun.Orhei
5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare.
Proiectul deciziei se incorporeazd in sistemul actelor normative qi nu presupune
abrogarea/modificarea altor Decizii
6. Avizarea qi consultarea publicl a proiectului de decizie
in baza celor expuse, proiectul deciziei ,,Cu privire Ia acceptul de transmitere in
locafiunea activelor neutilizate prin licitafie" a fost avizat de preqedintele raionului,
vicepregedinte al raionului (responsabil de domeniile buget gi finanle ), vicepregedinte al raionului
(responsabil de domeniile educatie qi sdndtate publicd ), Directia General6 Educafie, Direclia
Generalf, Finanfe, Secretarul Consiliului Raional, Serviciul juridic.
In scopul respectlrii prevederilor Legii w.239 din 13 noiembrie 2013 privind transparenla
procesului decizional proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md la
directoriul Transparenld decizionald, sectiunea Consultdri publice ale proiectului.
7. Consultarea expertizei juridice
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 cdtre Serviciul juridic. Structura Ei conlinutul
actului corespunde normelor de tehnica legislativ6.
Reiegind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor consultative
de specialitate qi aprobare in cadrul gedinfei Consiliului raional.

Secretarul Consiliului raional

Serghei Caraman

Anexa nr. 1
la D ecizia Consiliului Raional
nr. 10/14 din 10 decembrie 2021

Lista
bunurilor imobile (incdperi) din gestiunea I.P. L.T. "Ion Luca Caragiale Orhei" expuse la licitalie
pentru transmiterea in localiune

Nr.
crt
1

Bunul imobil

Nr. cadastral

Suprafafa

Lotul nr. I (4odul de folosinftr - in afara orarului de activitate a institutiei)
LIT 5C, demisol 64013t0.t23.03
5.7 m2 mun. Orhei, str. V.Lupu,60ll

ncdperea nr.10,

Total

5.7 m2

Lotul nr.
1

2
3

4

Amplasarea

LIT 5C, demisol 6401310.t23.03
LIT 5C, demisol 6401310.123.03
ncdperea nr.l4, LIT 5C, demisol 6401310.123.03
ncdperea nr.15, LIT 5C, demisol 6401310.r23.03
ncdperea w.12,

ncdperea nr.13,

Total
Total general

Secretarul Consiliului Raional

2

10.4 mz nun. Orhei, str. V.Lupu,60ll
7.7 m2 mun. Orhei, str. V.Lupl,60lL
81.0 m2 mun. Orhei, str. V.Lupu,60ll
32.3 m2 mun. Orhei, str. V.Lupu,60/l
131.4 m2
137.1 m2

Serghei Caraman

-l

Nivelul:

Dernisol
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