
REPIJBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL ORHEI

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, w.2,Tel: +373 235 22058,22650,
Fax: +373 235 20662,
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proiect
DECIZIANT.gIIO

din 28 octombrie 2021

Cu privire la acceptul de transmitere in
localiune a activelor neutilizate prin licitalie

ln temeiul art.43 alin.(l), lit.d) qi lit.e), art.77 ale Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administralia publicd locald, art.9 alin.(1), art.l2 qi art.17 ale Legii nr.12I-XVI din 04.05.2007 privind
administrarea gi deetatizarea proprietdtii publice, art.10, 118-126 Codul Administrativ nr.l16120lg,
Regulamentului privind licitaliile cu strigare gi cu reducere, aprobat prin Hotlrdrea Guvernului R. Moldova
nr. 136 din 10.02.2009, decizia Consiliului raional nr.6l9 din 1 1 decedmbrie 2018 "Cu privire la transmiterea
in localiune a activelor neutilizate prin licitalie", demersul directorului Centrul Raional de Culturd "A.
Suruceanu" dl Tabarcea Avelin Consiliul Raional Orhei,

DECIDE

1. Se acceptd transmiterea de cdtre Centrul Raional de Culturd "A. Suruceanu" mun. Orhei in localiune a
incdperii neutilizate (conform anexelor nr.1 gi nr.2), cu modalitatea de selectare a locatarului in formd de
licitalie,,cu strigare".

2. Directorul Centrul Raional de Culturd "A. Suruceanu" dl Tabarcea Avelin, va intreprinde mdsurile in
vederea organizdrii licitaliei qi transmiterii in localiune a incdperilor neutilizate in corespundere cu
prevederile legislatiei in vigoare.

3. $eful Sectiei Culturd dna Elena Guler va asigura activitdflle organizatorice privind executarea
prevederilor prezentei Decizii.

4. Cheltuielile ce lin de implementarea prevederilor punctului 1 al prezentei decizii vor fi suportate din
mijloacele preconizate in bugetul Sectiei Culturd pentru am,l202l

5. Prezenta Decizie se include in Registrul de Stat al actelor locale, cu drept de atac in Judecatoria Orhei in
termen de 30 zile de publicare in condiliile Codului administrativ.

6. Vicepregedintele raionului dna T. Platon, comisia consultativ6 de specialitate economie, buget gi finanfe
(pregedinte dna Nelli Parutenco), vor asigura controlul executdrii prezentei decizii.

Pre gedintei

Secretarul iliuluiRaional Serghei Caraman

Coordonat: D.Jurcanu - pregedintele raionului

- vicepregedintele raionului

- vicepregedintele raionului

Yizat: Consiliului Raional
Guler - 9ef Sec{ia Culturl

M.Bitrincea - gef; Serviciul Juridic

Elaborat:M.Apreutesei J"-



NOTA INFORMATIVA
la proiectul de decizie

,,Cu privire la acceptul de transmitere in loca{iune a activelelor
neutilizate (inclperi) prin licita{ie "

1. Denumirea autorului qi dupl caz, a participan{ilor la elaborarea proiectului

$eful Secliei Culturd

2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie;i finalitlfile urmlrite
Proiectul de decizie fost elaborat in temeiul art.43 alin.(l), lit.d) Ei lit.e), alin.(2), qi art.77 ale

Legii nr.436-XU din 28.12.2006 privind administra[ia publicd locald, art.9 alin.(l), art.12 Ei art.17

ale Legii nr.121-XVI din 04.05.2001privind administrarea qi deetatizareapropriet[fii publice, art.10,

118-126 Codul Administrativ nr.11612018, Regulamentului privind licitaliile cu strigare gi cu

reducere, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului R. Moldova nr. 136 din10.02.2009, decizia Consiliului
raional nr.6l9 din 11 decedmbrie 2020 "Cu privire la transmiterea in locafiune a activelor neutilizate

prin licitalie" ludnd in consideralie demersul Directorului Centrului Raional de Culturd

"A.Suruceanu" dl Tabarcea Avelin.
3. Principalele prevederi ale proiectului ;i eviden{ierea elementelor noi
Proiectul deciziei prevede acceptarea transmiterii in localiune de cdtre Centrul Raional de

Culturd "A,Suruceanu" a unei inc6peri neutilizate, la etajul II cu suprafalatotald,3T.2 m2

4. Fundamentarea economico financiarl
Cheltuielile pentru implementarea proiectului de decizie " Cu privire la acceptul de transmitere in

localiune activele nevtilizate (incaperi) prin licitafie" vor fi suportate din bugetul Secliei culturl
aprobat pentru anul 2021 .

5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare.

Proiectul deciziei se incorporeazd in sistemul actelor normative qi nu presupune

abr o gar ea/ modificarea altor Decizii
6. Avizarea qi consultarea publicl a proiectului de decizie

in baza celor expuse, proiectul deciziei ,,Cu privire la acceptul de transmitere in
loca{iunea activelor neutilizate (incflperi) prin licita[ie" a fost avizat de preEedintele raionului,

vicepreqedinte al raionului (responsabil de domeniile buget qi finanle ), vicepreqedinte al raionului

(responsabil de domeniile asisten![ sociald Ei culturf, ), Secfia Cultur6, Secretarul Consiliului Raional,

Serviciul juridic.

in scopul respectdrii prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2013 privind transparenla

procesului decizional proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md la

directoriul Transparenyd decizionald, secfiunea 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 cf,tre Serviciul juridic. Structura qi confinutul

actului corespunde normelor de tehnic6 legislativd.

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

de specialitate qi aprobare in cadrul qedinlei Consiliului raional.

Sef, Seclia Culturd ry Elena Guler



la Decizia ."rr,,,,filiiX,H"1
nr.9l din 28 octombrie 2021

Lista
bunurilor imobile (inclperi) aflate in gestiunea Centrului Raional de Culturl "A. Suruceanu,'

expuse la licitafie prin strigare pentru transmitere in locafiune

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman

Nr.
crt Bunul imobil Nr. cadastral Suprafa{a Amplasarea

Lotul nr 1

I ncdperea nr. 2, etaiul II 6401307.062.01 37.2m2 mun. Orhei, str. M. Eminescu, l2
Total 37.2 m2



Anexa nr. 2
la Decizia Consiliului Raional

nr.9l din 28 octombrie 2021
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REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL ORHEI

SECTIA CULTURA
MD 3505, or. Orhei, bd. Mihai Eminescu, nr. 2

tel +313235 20697; fax: +313235 22648

e-mail: ggg;!a.culturd.orhei@mai1.ru, elena. guler@or.md

nr 6F din /y' Ctt€rrt /t:t t 2021

Consiliul raional Orhei

Pregedintele raionului Orhei
DIui Dinu TURCANU

DEMERS

Prin prezentul, in scopul asigurdrii cheltuielilor qi completdrii bugetului

pentru anul 2021 - 2022, solicitim respectuos permisiunea de a transmite in

localiune spaliul neutilzat din incinta CRC ,,A. Suruceanu" conform anexei nr. 1.

Vi asigurdm cd, conform legislafiei in vigoare qi Regulamentului, vor fi

respectate toate condiliile necesare.

Director CRC ,rA. Suruceanu" TABARCEA
fetink


