
RE,PUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL ()RHE,I

MD-3505, or. Orhei, bd. Mihai Eminescu, nr. 2

fsf: +373 235 22058,2265A, Fax: +373 235 20662,

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

proiect
DECIZIA Nr. 2l

din februarre2}2l

Cu privire la proprietate

in temeiul art.43 alin (1), lit. c) qi d), alin.(2) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administra{ia public[ local[, Legea nr.l00 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.9
alin.(l), alin.(Z), lit. h) qi lit. n), art.l2 qi art.L1 al Legii nr 121-XVI din 04.05.2007 privind
administrarea qi deetatizarea propriet[1ii publice, art.10, art. 118-126 ale Codului Administrativ al

Republicii Moldova nr.116 din 19.A7.2018, Consiliul Raional Orhei,
DECIDE:

1. Permutarea sediului Direc{iei Generale Asisten{i Social6 gi Protec{ia Familiei de pe adresa mun.
Orhei, stradela Maxim Gorki, 13, in incinta cl6dirii administrative a Consiliului raional cu adresa
juridic[ bd. Mihai Eminescu, 2.

2. Setransmitebunul imobil cunr. cadastral 6401304 119.01.001" suprafala 459.0 m2, situatinmun.
Orhei, stradela Maxim Gorki, 13, de la eviden{a contabilI a Direcliei Generale Asisten{6 Sociali
gi Protectia Familiei la eviden{a contabil[ a Aparatului Preqedintelui Raionului.

3. Se transmit in posesie qi flolosin{I temporar[ prin contract de comodat, pe un termen de 10 ani
Direcliei Generale Asisten![ Social6 gi Protectia Familiei, bunurile imobile (incdperi), cu

suprafa{a total[ de 328.2 m2, situate in incinta cl[dirii administrative a Consiliului raional din bd.
Mihai Eminescu,2, conform Anexei nr.1.

4. Se aprob[ Contractul de comodat, conform Anexei nr.2.
5. Transmiterea bunului imobil cu nr. cadastral 64An04.119.01.001 se va efectua conform

prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate public[,
aprobat prin Hotlrirea Guvernului nr.901 din 3 I .12.2015.

6. Se imputerniceqte Pre;edintele raionului dl Dinu Jurcanu cu dreptul:
6.1. s[ instituie prin dispozilie comisia de transmitere a bunului imobil cu nr. cadastral

640t304 .1 1 9.0 1 .00 1 ;

6.2. s[ semneze contractul de comodat.
7. Serviciul financiar al aparatului presedintelui, contabil-qef dna O. Muntean in colaborare cu

Serviciul juridic, gef dl M. Bltrincea qi Sec{ia Economie gi Atragerea Investi}iilor, qef dna E.

Boguq, vor asigura activititile de organizare privind executarea prevederilor prezentei decizii.
8. Prezenta decizie se include in Registrul de stat al actelor locale cu drept de atac la Judecitoria

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

vtzate.

9. Vicepregedintele raionului dl V. Perfu, comisia consultativ[ de specialitate economie, buget qi

finanle (preEedinte dna N. Parutenco) vor asigura controlul executbrii prezentei decizii.

Preqedintele qedinlei

Secretarul Consiliului Raional

Coordonal:

Vizat:

f). Jurcanu - preqedintele raionului
V. Perlu - vicepreqedinlele raionului
S. Caraman - secretarul Consiliului Raional

E. Boguq - gef, Seclia Economie gi Atragerea Investiliilor
O. l\4unlean gel. Serviciul finarciar
IvI. Bdtrincea - qef, Serviciuljuridic

Elaborat: N{. Apreutesei

Serghei Caraman



Anexa nr. 1

la Decizia Consiliului Raional Orhei
nr.2l din februarie 2021

Lista
bunurilor imobile (inciperi) ce se transmit in comodat Direcfiei Generale Asistenfl Sociali 9i

Familiei

Secretarul Consiliului Raional Orhei Serghei Caraman

Suprafatra (m2)Nr.
crt.

Bunul imobil

37,81 Biroul nr.101
15,52 Biroul nr.102
15,6aJ Biroul nr.103
15,84 Biroul nr.104
14,65 Biroul nr.105
15,66 Biroul nr.106
15,5Biroul nr.l077
12,58 Biroul nr.108
))19 Biroul nr.lll
23,010 Biroul nr.ll?
21,51l Biroul nr.113
))112 Biroul nr.114
?5513 Biroul nr.l 15

69,9t4 Biroul nr.l16
328,2TOTAL



Aprobat
pnn Decizia Consiliulur raional Orlrci

nr.2l din februarie 2021

2t)21 mun. Odrei

CAPTTOL 1. PARTTLI CONTRACTANTE

Consiliul raional Orhei. in persoana pregedintelui raionului Orhei dlui Dinu Jurcanu, care actireazd in baza
Deciziei consiliului raional Orhei nr.6/,1 din 19 noiembrie 2019 ,,cu privire la alegerea in funcfie" qi al Legii privind
administralia public locall nr.436-XM din28.12.2A.06, denumit in continuare ,rComodant"

q1

Direc(ia Generall Asisten{I Social[ qi Protec{ie a Familiei, in petsoana dnei Victoria Badicica qef-interimar,
care activeazi in temeiul Deciziei Consiliului raional Orhei nr. 10/17 din 10 decetnbrie 2020, denumit[ in continuarc

,rComodatar",
tn temeiul Legii privind admrnistrarea qi deetatizarea proprietlfii publice nr. 121 din 04.05.2007. Regulamentului cu
privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publicd aprobat prin Hotldrea Guvernului nr. 901 din
31.12.2A15, in scopul asigurdrii bunei functrioniri a instituliei, au inclrciat prezentul Contract de Comodat ( in
continuare - Contract) cu respectarea unnltoarelor clauze:

CAPITOL 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul prezentului Contract reprezintd fransmiterea de cdtre COMODANT in folosinld qi posesie

tempoTaT5COMODATARULUL cutitlugratuit aincdperilornr. l0I, 102, 103. 104, 105, 106, 107, 108. 111, 112,

113, 1i4, 1i5 qi 116 in bumrl imobil din str.M.Emrnescu, 2 mun. Orhei, cu suprafala total5 de 328,2 rn 2 conform
Anexei.

2.2. inclperile date in comodat vor fi utilizate in calitate de sediu al DGASPF.
2.3. Incdperile aparlin Consiliului municipal Orhei cu titlu de proprietate.
2.1. Predarea Incdpenlor va fi efectuatd de cltre COMODAI\T in termen de 3 zile lucrltoare de la data

semnirii prezentului contract, in baza Actului de predare-primire (Anexa nr. 1 la prczentul conlract).

CAPITOL 3. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Termenul contractului de comodat este pinl la data de 0;1.02.2023

3.2. Termenul comodatului poate fi prelungit prin sernnarea acordurilor adilionale la contract, cu acordul
proprietarului - Consiliului municipal Orhei.

3.3. Prezentul contract intr[ in vigoare la data sermlrii.

CAPITOL 4. PLATA UTILITATILOR

4.1. Plata pentru energia electricl, aproviziomre cu ap4 incdlzire $i alte utiliiliti, va fi efectuaui lunar de

cltre COMODATAR in mod independenl conform facturilor prezentate de furnizori inbaza datelor de contor sau a

facturilor de plald inaintate de Comodant.
4.2. Plata utilitdlilor vor fi efectuate de cdtre COMODATAR incepind cu data semndrii actului de predare -

primire a incdperilor date in comodat.

CAPITOLUL 5. DREPTURILE $I OBLIGATIILE COMODANTULUI

COMODANTUL seotrligi:

5.1. in termen de l0 zile lucrltoare de la semnarea prezentului contract, s[ pund la dispozi{ia
COMODATARULUI inclperile date in comodat, confonn Actului de predare-primire, care este parte integrantl a

prezentului Contract.
5.2. SI asigure gi sd garanteze COMODARULUI folosinla netulburat[. exclusivS 5i personalS a Inclperilor

pe toatii perioada cornodatului, cat $i protectia COMODATARULUI impotriva oriclror cereri sau ac{iuni legale ale

terfilor cu privire la bunurile date, sunenite din raporturile de drept ale acestuia cu terfii sau din actiunile/inac{iurile
COMODANTULUI carrc contravin prevederilor prezentului contracl

5.3. S[ predea bunurile in stare bund de folosin!5. in corespundere cu nonnele de securitate tehnicS, sanitare
gi ecologice, precum gi cu cerinlele de securitate antiincendiar5.

1

CONTRACT DE COMODAT nr



5.4. Sd nu se implice in activitatea COMODATARULUL
5.5. SE solicite icordul scris al proprietamlui. in cazul in carc COMODATARUL are necesitatea sI facd

amenajari esenliale interioare in spafiile date in cornodat, pentru modificdrile constructive necesare pentru utilizarea

lor conform destirnliei indicate lap.2.2 in condifiile legii.

COMODANTUL este in drept:

5.6 Sf verifice cum qi in ce scopuri sunt erploatate inclperile date in comodat . in realizarea acestui drept,

COMODANTUL poate vizita obiectele in orele de lucru, iar in cazul depistdrii unor incdlclri de

exploatare a bunurilor, este in drept s[ cearl de la COMODATAR inliturarca imediati a acestora.

CAPITOLUL 6. DREPTURILE $I OBLIGATIILE COMODATARULUI

COMODATARUL se obligf,:

6.1. SI utilizeze inclperile primite in cornodat conform destinaqiei indicate la pct. 2.2. al prezentului

Contract, precum qi s5-l men{ind intr-o stare butd pe toatl perioada Contractului.
6.2. SI efectueze pld{ile pentru utilitdli la timp gi in cuarflumul prevdzut la capitolul 4 al prezentului

Contract.
6.3. S[ irtrelinn inciperile in condi{ii bune gi in stare sanitard corespunzdtoarc, precum 9i in conformitate cu

regulile securilalii qi a tehnicii securitd{ii.
6.4. SI respecte cerinlele securitilii antiincendiare in conformitale cu legislalia in vigoare.

6.5. Si pelnit5 accesul reprezentan{ilor COMODANTULUI in inciperi pentru efectuarea controlului
privind exploatarea lor tehnicd gi gospoddreascd in condi{iile stabilite de pct. 5.6 al prezertului contract.

6.6. Sd acopere chelturelile curente legate de folosirea gi menlinerea inclperilor in slare buni de funcfiorure.

6.7. SI efectueze din contul sdu reparalia curenti a bunurilor cu transmiterea costurilor conform apartenenlei

de bilanl.
6.8. SI nu dea in subcomodat sau localiune bunurile, sd nu transfere sau cesioneze in parte sau in totalitate

nici un drept niscut din prezentul contract ferd consimtlmAntul scris prealabil al COMODANTULUI.
6.9. SI nu echipeze, utileze, sI nu efectuieze orice modificare, imbundtS{ire a bunurilor 9i a sistemelor de

utilitlti carc impune modificarea proiectelor in baza c6rora acestea au fost instalate sau afecteazl structura de

rezistenld a bunurilor, fbri consirn!5mdntul in scris al COMODANTULUI.
6.10. SI restituie bunurile COMODATARULUI dupd incetarea contractului in termen de 10 zile lucrltoare. in

stare bund. luind in consideralie uzura normalL,inbazaactului de predare - primire (Anexa m.2 la contract)

6.11 SA incheie in termen de 30 zile calendaristice din data transmiterii bunurilor contracte directe cu furnizorii de

sen icii comunale gi sd efectuieze pldlile perfru sen'iciile prestate din numele propriu.

COMODATARUL este in drept:

6.11 Sf, amplaseze ftra consim{am6ntul COMODANTULUI panouri cu denumirea COMODATARULUL
orare de lucru. logotipuri, drapele, alte semne in confonnitate cu legislalia in vigoare.

CAPITOLUL 7. MODIFICAREA $T REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

7.I Modificarea prevederilor prezertului Contract, se efectuiazl cu consimlamdntul in scris al ambelor

P[4i, perfectate sub formtr de acorduri adi6ionale care vor constitui parte integranti a prezentului Contract.

1.2 COMODANTUL poate declara rezoluliunea anticipatd a comodatului:
7.2.1 cu o preavizare de 2 (doud) luni dacd in 'r,irtutea unor circumstan{e neprevlztrte, comodantul

insugi are nevoie de bun:
7.2.2 f[rt preavizare in caizul in care comodatarul:

a) foloseqte bunul neconfonn destinaliei stabilile in contract. dd bunul" firi acordul
comodanlului, in folosin{i unui te4 sau supune bumrl unui pericol marc. ca urmare a

nemanifestirii prudenlei cuvenite,
b) cornodataml gi-a incetat activitalea.

CAPITOLUL 8. RESTITUIREA BUNURILOR

8.1 La incetarea prezentului Contract din oricare motive, COMODATARUL se obligd ca in termen de

l0 (zece) zile lucrltoare, sd elibereze gi sI predea bunurile, inbaza unui act de predare-primire, in stare tehnicd
satisficdtoare- luAnd in considerare uzura normall.

8.2 La expirarea termenuhf sau la rez-olufiunea contmctLrlui, COMODATARUL are drcptul sd^ separe
imbundtdlirile, efectuate cu pennisiunea COMODANTULUL care pot fi separate frrd a se deteriora brurul. In cazul
in care COMODANTUL refuz-{ separarea, el este obligat sI compenseze imbunitdfirile efectuate de
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COMODATAR, in mlrimea determinfii inbaza unei evaluiri efecuate de cStre Camera de Comer{ qi lndustrie a

R.M
8.3 COMODATARUL are dreptul sd separe imbunlt5lirile efectuate fErI pennisiunea COMODANTULUI

daci pot fi separate fir5 a se deteriora bunul gi dacd COMODANTUL refuzd sd compenseze valoarea lor. tn cazul in
care imbunltalirile efectuate fdrd permisiunea COMODANTULUI nu pot fi separate firI a se deteriora bunul, ele
der,in proprietate a COMODANTULUI.

8.4 La cererea COMODANTULUI corstruc{iile neautorizate de el urmeaz[ a fi demolate de cltre
COMODATAR saupe contul lui.

CAPITOLUL 9. RASPUNDEREA PARTTLOR

9. 1 Pdrtile poartl rf,spundere pentru nee.xecularea sau executarea inadeo.ati a obligaliilor ce le rerrin in
corespundere cu prezentul Contract gi legislalia in vigoare a Republicii Moldova.

9.2 Partea care nu executd sau executd necorespunzitor obligaliile asumate in baza prezentului Contract,
este {inuti sI despagubeascd cealalt[ pate pentru orice acliuni, proceduri, pretentii. solicitiri, pierderi, costuri,
cheltuieli sau prgudicii in conformitate cu legislalia in vigoare a RM.

cAPrroLUL 10. NtrEXECUTARE TORTATA

10.1 in caz de imposibilitate de executare a obligaliunilor contractuale din cauza unor circnmslanle ce nu
depind de voinla lor, toate responsabilitdlile Pdr[ilor vor fi suspendate pe perioada men(inerii acestora. AtAt
inceputul, prccum gi sfdrqitul cazului fortuit vor fi notificate de citre partea afectatd celeilalte Pdr{i in tennen de

maxim 5 zile de la aparitia/sfe$inrl evenimentului gi va fi confirmalS de organele competente in tennen de 15 zile
de la aparilia/sffirginrl evenimentului.

CAPITOLUL 11. LITIGII

11.1 Contractul este supus legislafiei Republicii Moldova.
ll.2 Toate litigiile care decurg din sau sunt in leg[turd cu interpretarea sau executarea prezentului

Contract, vor fi solu{ionztte pe cale amiabili intre PIdi. In cazul imposibilitS{ii aiungerii la un consens, acestea vor fi
inaintate instan{elor j udecdtore gti competente ale Republicii Moldova

cAPrroLUL I 2. CONTTDE NTIALTTATEA

12.1. Infurmalii Corl/idenliale vor insemna orice informalii sau documente transmise in forma scrisa, orala.

electronica sau in orice alta fonna, si care formeazi obiectul obligaliei de plstrare a confidenlialititii. Prin
< Informalii Confidenliale D plrtile inleleg: idei, concepte, planuri de afaceri, invenfii" descoperiri, formule, procese.

proiecte, specificalii, desene, schi{e, prototipuri, mostre, imbundt[1iri, dezvoltiri, aplicalii, rnecanisme de siguranla.

dosare, relea, software, baze de date, tehnologie si produclie si date de rnarketing, speciflcalii de produs, acoperire

teritoriala, date despre clienli sau furnizori, orice alte informalii tehruce, financiare sau comerciale, mdrci inregistrate,
nume comerciale, secrete comerciale si know how, fie ca sunt sau pot fi brerrete, inregistrate sau protejate public in alt
fel, si in plus orice informafii comerciale, financiare, tehnice sau strategice, rcspectiv cotatii, contracte, corespondenta

de afaceri.
l2.2.Pfr\lle inleleg cd existenla gi conlinutul prezentului contract sunt qi trebuie sd rdrn6ni confrdenliale. in

consecin{5, pa4ile se obligl sd nu divulge vreunul din aceste elemente unei te4e p5r{i, cu exceplia autoriti}ilor publice

indrepti{ite conform legii sd le solicite.
12.3. P54ile vor avea urmdtoarele obligalii de confidenlialitate ce vor exista, atAt pe durata prezentului

contract, cdt qi dupa incetarea acestuia, pe termen nelimitat:
- m vor folosi in interes personal sau in interesul unor te4e p54i informa{iile ob{inute in calitate de parte a

prezenlului contmct:
- nu vor discuta infomra(ii de nahrri confiden(ialI cu te4e persoane, frrd aprobarea scrisl a celeilalte p64i;
- nu vor permite folosirea de te4e pa4i a tuturor informaliilor apa(inAnd celeilalte p54i.

12.4. Toatd informa{ia pusd la dispozilie de urn din p5r!i va fi considerata confidenliala qi nu va putea face

obiectul divulgdrii, copierii sau utilizlrii de citre cealaltd parte qi/sau terti. fird avizul scris al pd4ii care a den dluit
informa{ia.

12.5. P5(ile vorfi responsabile de orice prejudicii cauzate din culpa sau neglijerla sa sau a persornlului sdu in
leglturl cu dir,tlgarea. utilizarea improprie qi neautorizatl a informaliei in posesia clreia a intrat.

CAPITOLUL 13. CLAUZE FINALE

13.1 Prezentul Contract gi anexele sale sunt indivizibile gi reprezintl unacord unic al PIrtilor.
73.2. Toate notificlrile, scrisorile. petitiile qi erlte comunicalii intocmite in legitur6 cu prezentul Contract

urmeazi a fi efectuate in scris. in limba romAnd. Toate notificdrile. scrisorile. peti{iile qi alte comunicafii intocmite in
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legitur5 cu prezenf,rl Contract urmeazd a fi transrnise P54ii cdreia se adreseazd prin scrisoare recomandati, telex sau

fax, sau in caz de modificare a adresei ori numimlui de fax la nolra adresd sau numir de

fax notificate celeilalte P54i.
13.3 tn cazul in care anumite prevederi ale prezenlului Contract devin nevalide sau ilegale in tot sau in parte,

celelalte prevederi rlmAn in vigoare, iar P5rtile surfl de acord s[ accepte o prevedere legald care este cea mai aproape

de scopul Contractului qi are un efectjuridic gi econonric similar.
13.4 in cantr/,le cu privire la comodat ;i responsabiliti{i neprevlzute direct de prevederile prezentului contract,

Plrtile se conduc de prevederile legisla[iei civile in vigoare a Republicii Moldova.
13.5 Prezentul contmct este incheiat in 2 exemplare originale, in lirnba romfln5, avind aceiaqi for{5 juridicl qi

inlrt in vigoare din data sernnlrii.

Rechizitele qi semnlturile pir{ilor

COMODANT
Consiliul raional Orhei
or. Orhei, str.M.Eminescu,2
Cod fiscal: 1007601005523
Tel efon : 023 5 / 22058, 32997

Preqedinte

Contabil qef

$ef serviciu juridic

Dinu JURCANU

Olga Muntean

M. Bdtrincea

COMODATAR
Direclia General6 Asi sten![ SocialI
5i Proteclia Familiei
or.Orhei, str. M.Eminescu.2
cod fiscal

$ef Direclie

Contabil gef
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Anexa Ns 1
la Contractul de comodat din " " 2021

Act
de predarc-primire din _ _ 2021

Consiliul raional Orhei, in persoarn prepdintelui raionului Orhei dlui Dinu Jurcanu, care activeazi in baza
Deciziei consiliului raional Orhei nr.6/4 din 19 noiembie 2019,,cu privire la alegerea in funcfie" qi al Legii privind
administratia public locald nr.436-XM din 28.12.2006, denumit in continuare ,,Comodant'

ql

Ilirecfia Generall Asisten{I Sociall qi Protecfie a Familiei, in persoana dnei Victoria Badicica qef-interimar,
care activeazl in temeiul Deciziei Consitului raional Orhei nr. 10117 din 10 decembrie 2020, denumit[ in continuarre

,,Comodatar", am incheiat prezenfirl Act cu privire la unnltoarcle:

1. Prezentul Act confirmtr faptul cd COMODANTUL a transmis, iar COMODATARUL a primit in
folosinlI gi posesie temporar[ inclperile in conformitate cu Contractul de comodat din _ _2021, numit in
continuare Obiect al comodahrlui dupl cum urmeazd:

inciperile nr. 101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 11 L, ll2, ll3, Il4, 115 Ei 116 in bunul imobil din
str.M.Eminescu, 2 mun. Orhei, cu suprafap total[ de 32812 m 2

3. Prezenta Anexd este parte integrantl a Corflractului de comodat din _ 
-2021

COMODANT
Consiliul raional Orhei
or. Orhei, str.M.Eminescu,2
Cod fi scal: 1007601005523
Tel efon : 02 3 5 I 220 58, 32997

Preqedinte

Contabil qef

$ef serviciu juridic

Dinu JURCANU

Olga Muntean

M.B[trincea

COMODATAR
Direc{ia General[ Asisten!6 Social[
qi Protecfia Familiei
or.Orhei, str. M.Eminescu.2
cod fiscal

$ef Direclie

Contabil qef
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2. Obiectul comodatului se afl5 in stare tehnicl satisfrcdtoare pentru utilizare in conformitate cu pct. 2.2. al

Contractului de comodat din 2021.



Nori TNFoRMATTvA
la proiectul de decizie

,rCu privire la proprietate"

l. Denumirea autorului qi dupi c z, L participanfilor Ia elaborarea proiectului
Secretarul Consiliului Raional. Sec{ia Economie qi Atragerea Investifiilor.

2. Condi(iile ce au impus elaborarea proiectului de decizie qi finalitl{ile urmirite
Proiectul de decizie este elaborat in corespundere cu art.43 alin.(l), lit. c) qi d), alin.(Z) al Legii
nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publicl local6, Legea nr.100 din22.12.2017 cu
privire la actele normative, art.9 alin.(1), alin.(2), lit. h) qi lit. n), art.12 Si art.17 al Legii nr.121-
XVI din 04.05.2007 privind administrarea qi deetatizarea propriet[1ii publice, art.10, art. 118-126
ale Codului Administrativ al Republicii Moldova nr.ll6 din 19.07.2018, in scopul facilitdrii
accesului populatiei la serviciile sociale prestate de c[tre Direclia Generald Asistent[ Sociall qi

Protectia Familiei.
Elaborarea deciziei este necesarl pentru organizarea activitilii pi asigurarea funclionlrii optime a

Direc{iei Generale Asistenti Social6 qi Protectia Familiei.
3. Principalele prevederi ale proiectului qi evidenfierea elementelor noi

Proiectul de decizie prevede permutarea sediului Direcliei Generale Asisten{[ Social6 qi Protec{ia
Familiei de pe adresa mun. Orhei, stradela Maxim Gorki, 13, in incinta cl[dirii administrative a

Consiliului raional cu adresa juridicl bd. Mihai Eminescu, 2 qi transmiterea in posesie gi folosinl[
temporar[ prin contract de comodat a inclperilor, cu suprafala total[ de 328.2 m2, situate in incinta
cl[dirii administrative a Consiliului raional, pentru organizarea activitllii DGASPF.
Concomitent se transmite bunul imobil (fostul sediu al DGASPF) cu nr. cadastral
6401304.119.01.001, suprafala 459.0 m2, situat in mun. Orhei, stradela Maxim Gorki, 13, de la
evidenta contabil[ a Directiei Generale Asisten]d Sociali qi Protectia Familiei la evidenla
contabil[ a Aparatului Preqedintelui Raionului.

4. Fundamentarea economico financiarl
Implementarea proiectului de decizie nu prevede aloclri ale surselor financiare.

5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Proiectul decizie se incorporeaz[ in sistemul actelor normative qi nu necesitl
abr o gar eal modifi carea altor deci zi i.

6, Avizarea qi consultarea publici a proiectului de decizie
In baza celor expuse, proiectul deciziei "Cu privire la proprietate" a fost avizat de preqedintele
raionului, vicepreqedintele raionului responsabil de domeniul economic, investilii qi construclii,
Secretarul Consiliului Raional, Seclia Economie Ei Atragerea Investifiilor, Serviciul Financiaq
Serviciul Juridic.
tn scopul respect[rii prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembie 2013 privind transparenla
procesului decizional proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md
la directoriul Transparenld decizionald, secliunea Consultdri publice ale proiectelor.

7. Constattrrile expertizei juridice
In temeiul art.37 din Legea nr.l00 din 22 decembrie 2017 cu privire 1a actele normative, proiectul
deciziei a fost expus expertizei juridice de cdtre Serviciul Juridic. Structura qi conlinutul actului
corespund normelor de tehnic[ legislativ[.

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

$ef Seclie Economie gi Atragerea Investiliilor Elena Boguq


