
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

PROIECT

D E C I Z I E  N r . / JtO

cu privire ia transmiterea în gestiune economică 

IP Centrului Raional de Creaţie a Copiilor şi Adolescenţilor Cimişlia 

a unor bunuri imobile proprietate a raionului Cimişlia

/V

In conformitate cu:

- art. 4 alin. (2) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;

-#art. 43 alin. (1) lit. c), art. 74 alin. (1) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia 
publică locală; f \

- art. 4 alin. (2) din Legea nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor 

administrativ-teritoriale;

- art. 5 lit. b), art. 9 alin. (1), (2) lit. h), art. 14 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 121/2007 

privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;
- articolele 1234 -  1241 din Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002;

- Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015;

- Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Planului de 
conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa 

contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar..

Pentru asigurarea administrării eficiente a bunurilor imobile proprietate a raionului şi 
înregistrarea drepturilor patrimoniale de posesie asupra bunurilor folosite de IP Centrul 

Raional de Creaţie a Copiilor şi Adolescenţilor Cimişlia, Consiliul Raional Cimişlia

1. Se transmite în gestiune economică Instituţiei Publice Centrul Raional de Creaţie a 

Copiilor şi Adolescenţilor, pe un termen nedeterminat, bunurile imobile proprietate a 

raionului Cimişlia, situate pe str. Sfânta Maria 9, or. Cimişlia, conform anexei nr. 1 a 
prezentei decizii, în scopul asigurării funcţionării instituţiei.

2. Preşedintele raionului, dl Mihail Olărescu, va institui comisia de predare-primire şi va 
asigura transmiterea bunurilor imobile indicate în pct. 1 al prezentei decizii, cu 

respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.

3. Serviciul Contabilitate şi IP Centrul Raional de Creaţie a Copiilor şi Adolescenţilor 

Cimişlia vor ţine evidenţa contabilă a bunurilor imobile transmise în conformitate cu 

Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28.12.2015 „ Planul de conturi 

contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi 
raportarea financiară în sistemul bugetar”.

D E C I D E :



4. Arhitectul-şef al raionului, şef al Serviciului Arhitectură, Urbanism şi Cadastru, dl 

Vasile Lupaşcu, va asigura înregistrarea grevării drepturilor patrimoniale în Registrul 
bunurilor imobile pentru bunurile imobile transmise în gestiune economică conform 

anexei 1.

5. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Olărescu, preşedintelui 
raionului.

6. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale şi se aduce la 
cunoştinţă în copie:

- Direcţiei învăţământ General;

- TP Centrul Raional de Creaţie a Copiilor şi Adolescenţilor Cimişlia;

- Serviciului Contabilitate;

- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cimişlia www.raioncimislia.md.

#

Preşedintele şedinţei

Contrasemnează: 

Secretarul consiliului Gheorghe Netedu

Coordonat:

Preşedintele raionului 

Avizat:

Secretarul consiliului 

Şef, Secţia Administraţie Publică 

Specialist principal, Serviciul Juridic 

Proiect elaborat:

Specialist principal, Serviciul Arhitectură, 

Urbanism şi Cadastru

Mihail Olărescu

Florin Berejan

http://www.raioncimislia.md


Anexa 1

la Decizia consiliului raional 

Nr. / din 2021

LISTA

bunurilor imobile, înregistrate în Registrul Bunurilor Imobile, 

transmise în comodat IP Centrul raional de Creaţie a Copiilor şi Adolescenţilor Cimişlia

Nr. Cadastral Bunul

imobil

Modul de folosinţă Adresa
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Costul

bunului

2901304.392
f

Teren Pentru construcţii str. Sfânta Mărie 

9/A, or. Cimişlia

0.0133

2901304.392.01 Construcţie Construcţie cu funcţii 

comasate (garaj / depozit)

str. Sfânta Mărie 

9/A, or. Cimişlia

127,7

2901304.394 Teren Pentru construcţii str. Sfânta Mărie 9, 

or. Cimişlia

0,0584

2901304.394.01 Construcţie Construcţie de învăţământ 

şi educaţie

str. Sfânta Mărie 9, 

or. Cimişlia

482,3 1002423,62

Secretarul consiliului Gheorghe Netedu

Notă informativă

la proiectul de decizie nr.ft&ldiOăin dO - * 2021

cu privire la transmiterea în gestiune economică 

IP Centrul Raional de Creaţie a Copiilor şi Adolescenţilor Cimişlia 

a unor bunuri imobile proprietate a raionului Cimişlia

Proiectul de decizie este propus spre aprobare în strictă concordanţă cu legislaţia 

în vigoare pentru a încadra starea de facto a relaţiilor patrimoniale dintre Consiliul 

Raional Cimişlia, ca administrator al patrimoniului raionului şi IP Centrul Raional de 

Creaţie a Copiilor şi Adolescenţilor Cimişlia, ca gestionar al bunurilor enumerate în 

anexa 1 a prezentului proiect, în cerinţele legale ale actelor normative existente în 

domeniul administrării patrimoniului public.
/V

In acelaşi timp, aprobarea proiectului de decizie va permite garantarea dreptului de 

folosinţă a bunurilor de către Centrul de Creaţie prin grevarea drepturilor patrimoniale în 

Registrul Bunurilor imobile.

Specialist principal,

Serviciul Arhitectură, Urbanism şi Cadastru Florin Berejan


