
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

DEClzln Nt.OilZ_ proiect
6iyrt rzz**.e 2021

cu privire la transmiterea in gestiune economicl
a morbunurl tmo'ffie', pmpfietate ale rraionului Cffiffr

In confonnitate cu:
- art. 4 alin. (2) din Legea nr. 43512006 privind descentralir*"uadministrativd;
- art. 4, art. 43 lit. (c), art. 46 din Legea nr. 43612006 privind administratiapublicd

'loeal[;
- art. 2 lit. (c) din Legea nr. 52311999 cu privire la proprietateapublicfl a uniti{ilor

administrativ-teritoriale ;
- Hotdrirea Guvernului nr. 90112015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la

modul de transmitere a bunurilor proprietate publici,

intru asigurareabunei utiliz5ri a bunurilor imobile proprietate a raionului, care sunt
folosite pentru amplasarea qi funcfionareaMuzeului Raional de Istorie, Artd qi Etnografie,
Consiliul raional Cimiglia,

DECIDE:

Se transmite in gestiune economicl, prin contract de comodat, Sectiei Cultur6,
Tineret qi Sport Cimiqlia, pe un termen de 10 ani, fard drept de instrainare, bunurile
imobile , proprietate ale raionului Cimiqlia, situate pe str. Livezilor, 17, or. Cimiqlia,
inregistrate in Registrul Bunurilor Imobile, conform anexei 1.

Preqedintele raionului, dl Mihail Olirescu, va institui comisia de predare-primire a
bunurilor imobile qi va asigura transmiterea in gestiune economic[, prin contract de
comodat, in conformitate cu legislalia in vigoare, a bunurilor imobile, proprietate a
raionului Cimi glia indicate in pct. 1 al deciziei.

Arhitectlrl*+e.fal raionului, Eef,al Serviciului ,Arhitecturi, Urbanism qi Cadastru,dl
Vasile Lupaqcu, va asigura inregistrarea grevlrii drepturilor pakimoniale in
Registrul bunurilor imobile la IP ,,Agenfia Servicii Publice", pentru bunurile
imobile transmise in gestiune economic6 conform anexei 1.

Controlul execut[rii prezentei decizii se pune in sarcina pregedintelui raionu]ui
CimiEl'ia, dl Mihail Ol[rescu.

Prezenta decizie se publicd in Registrul de stat al actelor locale gi se aduce la
cunoqtinli:
Secfiei Cultur[, Tineret qi Sport CimiElia;
Serviciului Arhitecturi, Urbanism qi Cadastru ;

Direc(iei Finanfe;
Serviciului Contabilitate ;

Prin publicare pe pagina oficial5 a consiliului raional
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Anexa 7

lu Decizia consiliului ruionsl CimiSlia
2021
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LISTA
bunurilor imobile, proprietate a raionului Cimiglia inregistrate in

Registrul Bunurilor lmobilertransmise in csmodat
Secfiei CuIturI, Tineret Ei Sport Cimiqlia

Nr. Cadastral Bunul
imobil

Modul de folosinti, Suprafa{a
Teren,

ha
I-a so1,

m2
Incaperi,

m2
Teren Pentru constructii 0.0575
Construclie Construclie de sinatate,

asistenti sociali
279.1
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NOTAINFORMATTVA
La proiectulde Dec[zfe a Consiliufti[ raional Cfmiglia

nr. /_din 2021
cu privire la transmitere in gestiune economici, prin contract de comodat,

a unor bunuri imobile, proprietate a raionului Cimiglia

tntr-u desf[qurarea normal[ a activitiEii Sec]iei Culturd, Tineret qi Sport Cimiglia, se
propune a transmite in gestiune economicl prin contract de comodat Secliei Culturi,
Tineret Ei Sport Cimiqlia a Consiliului raional Cimiqlia, bunurile imobile proprietate a
raionului Cimiqlia: teren cu nr. cadastral cu suprafala de 0.0575 ha,
construcfie de sinitate, asistenfi social[, (reconstruit[ in clddire pentru muzeu conform
autorizafiei de construcfie nr.40 din 08.12.2017) cu nr. cadastral  ;i
suprafafa la sol 27 9 .l m2 , situate pe str. Livezilor 77 , or. Cimiqlia, pe un termen de 10 ani,
fara drept de instrainare.

Arhitect-qef al raionului,
qef serviciu arhitecturi, urbanism Ei cadastru "Yasih Lryaqm




