REPUBLICA MOLDOVA
CONSILlUL RAIONAL EDINEŢ
DECIZIE nr. 1/17
din 26 februarie 2016
Cu privire la transmiterea în comodat a unor imobile
Direcției Educație a Consiliului raional Edineț
În temeiul art. 43(1) c), 77 (2) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din
28.12.2006 privind administrația publică locală, art. 4 (2) al Legii Republicii Moldova
nr.523-XIV din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativteritoriale, Legii Republicii Moldova nr.121- XVI din 04 mai 2007 privind administrarea
și deetatizarea proprieții publice, Hotărîrii Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu
privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică nr.901 din 31.12.2015,
avizului Comisiei permanente economie, buget, administrarea bunurilor, juridică, numiri și
imunități, Consiliul raional Edineț DECIDE:
1. Se aprobă transmiterea clădirilor proprietate publică, domeniul public, aflate în
proprietatea raionului în administrare, cu titlu gratuit, în baza contractului de
comodat Direcției Educație a Consiliului raional Edineț (anexa nr.1).
2. Transmiterea clădirilor proprietate publică se efectuează fără dreptul de proprietate
asupra lor, fără dreptul de a fi înstrăinate, sau privatizate. Imobilele nu pot constitui
obiect al gajului sau al unei alte garanţii reale, nu pot fi transmise în locațiune unor
terțe persoane fără decizia Consiliului raional.
3. Se autorizează dl Iurii Garas, președinte al raionului să instituie comisia de primirepredare a bunurilor stipulate în decizia prezentă.
4. Comisia în temen de 10 zile de la data aprobării deciziei va verifica corectitudinea
înscrierilor în actele de inventariere a imobilelor, va înainta după caz propuneri
privind casarea construcțiilor nepasibile folosirii după destinație, va întocmi actele
de transmitere în comodat a imobilelor și va prezenta actele și contractele semnate
la contabilitatea Aparatului președintelui.
5. Se autorizează Președintele raionului să semneze în numele Consiliului raional
contractele de comodat ale imobilelor.
6. Controlul privind executarea prezentei decizii se pune pe seama comisiei
consultative de specialitate econonomie, buget, administrarea bunurilor, juridică,
numiri și imunități (președinte - dl Anatol Scutaru).
7. Prezenta decizie se aduce la cunoștință prin transmiterea copiei:
 Președintelui raionului;
 Oficiului Teritorial Edineț al Cancelariei de Stat,
 Direcției Educație a Consiliului raional Edineț.
Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretarul Consiliului raional Edineţ

Galina MOSORIC

Șef Direcție Educație a Consiliului raional Edineț

Galina MUSTEAȚĂ

Specialist principal Serviciul juridic

Natalia TIMOTIN

nr. 1/17
or. Edineț, 26 februarie 2016

Ion SAMSON

Anexa nr.1
la decizia Consiliului raional Edineț
nr.1/17 din 26 februarie 2016

Lista
bunurilor imobile proprietate publică a raionului Edineț transmise în comodat
Direcției Educație a Consiliului raional Edineț
Nr.
d/o

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Denumirea imobilului (modul de
folosinţă, destinaţia, după caz,
Adresa poştală
descrierea clădirii pe etaje sau
încăperi)
Clădire administrativă
or. Edineţ str. Independenţei,102
(construcție)
Garaj (construcție)
or. Edineţ str. Independenţei,102
Construcție(construcție acesorie) or. Edineţ str. Independenţei,102
WC (construcție acesorie)
or. Edineţ str. Independenţei,102
Depozit (construcție)
or. Edineţ, M. Eminescu, 7
Garaje (construcție)
or. Edineţ, M. Eminescu, 7
Tabăra de odihnă „Poieniţa
veselă”
Căsuţe din lemn
Pădurea s. Ruseni
Căsuţe în orăşelul de sport-militar Pădurea s. Ruseni
Sala de mese
Pădurea s. Ruseni
Casa de pază
Pădurea s. Ruseni
Turn de apă „Rojnovskogo”
Pădurea s. Ruseni
Aleia şi terenuri de asfalt-beton Pădurea s. Ruseni
Estradă de vară
Pădurea s. Ruseni

Secretarul Consiliului raional Edineţ

Suprafaţa la sol
(m.p. / nr. de
nivele)

Nr.cadastral

Stot.=531,41

4101215.157.01

105,6/1
63,3/1
7

4101215.157.02
4101215.157.03
4101215.157.04
4101208.060.01
4101208.060.02

206,7
216,8
30 buc. × 60/2
6 buc.×60/2
1004/1
45,5/1
10
2800
450

Ion SAMSON

Contrasemnat:
Șef Direcție Educație a Consiliului raional Edineț

Galina MUSTEAȚĂ

Specialist principal Serviciul juridic

Natalia TIMOTIN

