
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

PROIECT

D E C tZIg, Nr. a/ /&
dn / martie 2021

cu privire la transmiterea in comodat
a unui bun imobil, proprietate a raionului Cimiqlia

in conformitate cu
- art.4 alin. (2) din Legea nr.43612006 privind descentralizarea administrativfl
- art. 43 alin. (1) lit. c), d), art. 46 alin. (l) din Legea nr.. 436D006 privind

adm inistratia public6 locald;
- art. 2 lit. (c) din Legea nr. 52311999 cu privire la proprietatea publicl a unitllilor

adm inistrativ-teritoriale;
Hotfuirea Guvernuluiw.483D008, pct. 10, pentru aprobarea Regulamentului cu

privire la modul de dare in localiune a activelor neutilizate;
- Hot6r6rea Guvernului nr. 901 din 31.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu

privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate public6, Consiliul Raional
Cimiglia,

DECIDE:
l. Se transmite in comodat Inspectoratului de Polilie Cimiglia, bunul imobil

proprietate public[ a raionului Cimiqlia qi anume, anexa Al la clEdirea qcolii
sportive, situati in or. Cimiqlia, str. Mihai Viteazul nr. 19, identificat prin codul
cadastral cu suprafala totalE de 170,1 mp (nivelul I - 50,5 mp, nivelul
II - I19,6 mp), pe un termen de l0 (zece) ani.

2. Pregedintele raionului dl Mihail Ol6rescu, va asigura transmiterea in comodat a
bunurilor imobile, proprietate a raionului Cimiqlia in conformitate cu legislatia tn
vigoare.

3. Inspectoratul de Polilie Cimiqlia in contextul tansmiterii in comodat a bunului
imobil indicat in pct. I a prezentei decizii, va achita costul tuturor serviciilor
comunale aferente exploatdrii bunului imobil respectiv qi va asigura intrelinerea
curent[ a acestui bun imobil din surse proprii.

4. Controlul executlrii prezentei decizii se pune in sarcina pregedintelui raionului
Cimiglia, dl Mihail Ol6rescu.

5. Prezenta decizie se publicd in Registrul de stat al actelor locale qi se aduce la
cunoqtin{6:

- $erviciului Contabilitate;
- Inspectoratul de Politie Cimiqlia;
- Prin publicare pe pagina web a Consiliului raional Cimiqlia www.raioncimislia.md.

Pregedintele $edinfei
Contrasemneazdz

Secretarul Consiliului

Proiect coordonat de:
Preqedintele raionului :

Avizat Secretmul Consiliului:

Netedu Gheorghe

Ol6rescu Mihail

Netedu Gheorghe

Vasile Lupaqcu
Proiect elaborat: Arhitect-qef aI raionului,
EefServiciu arhitectur4 urbanism qi cadastru



NOTA INT'ORMATIVA
Cu privire la transmiterea in comodat

a unui bun imobil, proprietate a raionului Cimiqlia

Potrivit deciziei Consiliului raional Cimiqlia nr. 04/15 dn 26 aprilie 2013 cu privire la darea in
comodat a bunului imobil proprietate publica Consiliul raional CimiElia a decis de a a transmite in
comodat Inspectoratului de Polilie Cimiqlia, bunul imobil proprietate publici a raionului
Cimiqlia Ei anume, anexa Al la gcoala sportivl cu suprafata totalI de 170,1mp (nivelul I -
50,5 mp, nivelul II - 119,6 mp), identificat prin codul cadastral situate in or.
Cimiqlia, str. Mihai Viteazul nr. 19, pe un termen de 3 ani.

Astfel, avdnd in vedere c[ termenul fransmiterii in comodat a bunurilor supra menfionate, a expiraq
respectiv, se propune Consiliului raional Cimiglia a fransmite aceleaqi bunuri conforrn unui termen la
decizia Consiliului raional CimiElia.

Decizia este intemeiati pe art.4 (2) din Legea nr. 43612006 privind descentralizatea
administrativd; art.43 alin.(l), lit. c), d), art.46 alin. (1) din Legea nr.43612006 privind
administrafia publici local6; art.2 (c) din Legea nr.52311999 cu privire la proprietatea publicI
a unitiitilor administrativ-teritoriale; Hotilrirea Guvernului nr.901 din 31.12.20t5 pentru
aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publictr,
Consiliul Raional Cimiqlia.

Arhitect-gef al raionului,
gef Serviciu arhitecturtr, urbanism qi cadastr Lupaqcu
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