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proiect

DECIZIA Nr.1/
din27 iuruarie2}22

Cu privire la proprietate

in temeiul art.43 alin.(1), lit. c) qi d), art.74 alin.(l) qi alin.(5) ale Legii nr.436-XVI din28.t2.2006
privind administralia public6 locald, art. 2lit. c), art.4 alin.(l), art.8 atin.1+; ale Legii nr.523-XIV din
16'07.1999 privind proprietatea publicd a unitdlilor administrativ-teritoriale, art. 5 lit. b), art.9 alin.(l) qi
alin.(2),lit. b) ale Legii nr.12I-XVI din04.05.2007 privind administrarea gi deetatizareaproprietdlii publice,
art.10 $i a.rt.ll8-126 din Codul Administrativ nr.l16 din 19.07.2018, fnend cont de de*rrsriprimdriei
Municipiului Orhei, Consiliul Raional Orhei,

DECIDE:

1. Se transmit cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului Municipal Orhei din proprietatea public[ a raionului
Orhei in proprietatea publici a municipiului^Orhei urmdtoarele bunuri imobile: construcfie (garaj) cu nr.
cadastral 6401403.322.02, stryrafafa 48,9 m2; incipere nelocativl cu nr. cadastral 64014$':32Z.Ot.OOt,
suprafala 452.5 m2; incdpere nelocativd cu nr. cadastral 6401403.322.01.002, suprafafa 26.6 m2,situate
in raionul Orhei, mun. Orhei, str. Vasile Mahu, 160.

2. Transmiterea bunurilor imobile se va efectua conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul
de transmitere a bunurilor proprietate public6, aprobat prin Hot[rArea Guvernului nr. 901 din 3I.12.015.

3. Se imputerniceEte Preqedintele raionului dl D. furcanu cu dreptul de a institui prin dispozilie comisia de
transmitere a bunurilor imobile.

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

5' Directia Economie qi Politici Investilionale va asigura activitalile de organizare privind executarea
prevederilor prezentei decizii.

6. Prezenta Decizie se include in Registrul de Stat al Actelor Locale, cu drept de atac la Judec6toria Orhei
in termen de 30 zile de la comunicare persoanelor vizate,in condiliile Codului administrativ.

7. Vicepregedintele raionului dl V. Perfu, comisia consultativd de specialitate economie, buget gi finante
(pregedinte dna N. Parutenco) vor asigura controlul executlrii prezentei decizii.

pedintei

Consiliului Raional Serghei Caraman

Coordonat: Jurcanu - pregedintele raionului
T.Perfu - vicepregedintele raionului

S. Caraman-secretarul Consil iului Raional
- gef, Serviciul financiar

M.Bltrincea - qef, Serviciul Juridic

Yizat:

\/



NOTA INFORMATTVA
la proiectul de decizie

,Cu privire la proprietate"

1. Denumirea autorului qi dupi cazo a participanfilor la elaborarea proiectului
Direclia Economie qi Politici Investilionale. Secretarul Consiliului Raional.

2, Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie qi finalitl{ile urmlrite
Proiectul de decizie este elaborat in corespundere cu art.43 alin.(1), lit. c) qi d), art.74 alin.(1) Ei

alin.(5) ale Legii nr.436-XVl din 28.12.2006 privind administralia publicd locali, art. 2 lit. c),

art.4 alin.(1), art.8 alin.(4) ale Legii nr.523-XIV din 16 07 1999 privind proprietatea publicd a

unitatilor administrativ-reritoriale, arr. 5lit. b), art.9 alin.(1) qi alin.(2), lit. b) ale Legii nr 121-XVI

din 04.05.2007 privind administrarea qi deetatizarea proprietilii publice, art.10 qi art.118-126 din

Codul Administrativ nr.116 din 19.07.2018, in baza demersului Primiriei Municipiului Orhei, in
scopul asigurdrii administrdri transparente a proprietalii publice gi gestionlrii eficiente a bunurilor
publice.

3. Principalele prevederi ale proiectului qi evidenlierea elementelor noi
proiectul de decizie prevede transmiterea cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului Municipal Orhei

din proprietatea public6 a raionului Orhei in proprietatea public[ a municipiului Orhei a

urm6toaielor bunuri imobile: construclie (garaj) cu nr. cadastral 6401403.322.02, suprafala 48,9

m2; incapere nelocativd cu nr. cadastral 6401403.322.01.001, 
^ 
suprafala 452.5 m2; incdpere

nelocativi cu nr. cadastral 6401403.322.01.002, suprafa{a 26.6 m2, situate in raionul Orhei, mun.

Orhei, str. Vasile Mahu, 160.

4. Fundamentarea economico financiari
Implementarea proiectului de decizie nu necesitS, a.loc6ri ale surselor financiare.

5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
proiectul de decizie se incorporeazf, in sistemul actelor normative qi nu necesiti

abrogarea./modifi carea altor decizii.
6. Avizarea $i consultarea publici a proiectului de decizie

in baza celor expuse, proiectul deciziei ,,Cu privire la proprietate" a fost avizat de preqedintele

raionului, viceprLqedintele raionului responsabil de domeniul economic, investilii qi construclii,

Secretarul Consitiului Raional, Serviciul Financiar, Serviciul Juridic.

in scopul respect[rii prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2013 privind transparenla

pro".rului decizional pioiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md

ia directoriul TVansparenyd decizionald, secliunea Consultdti publice ale proiectelor.

7. Constatlrile expertizei juridice
in temeiul art.3, din Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative, proiectul

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

corespund normelor de tehnic[ legislativ6.

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

specialitate gi aprobare in cadrul qedinlei Consiliului raional.

Specialist principal,
Direc{ia Economie qi Politici Investilionale Marcel Apreutesei.l-\.,


