
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           
                           
                                                      DECIZIE  nr.2/

                                   din  22 martie  2019                         PROIECT

Cu privire la transmiterea în folosin ă ț
 a unui bun imobil

În  temeiul  prevederilor  art.  43,  46  ale  Legii  nr.  436/2006  privind  administraţia
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 523/1999 cu privire la
proprietatea publică a unităţilor administrativ – teritoriale, cu modificările şi completările
ulterioare, Legii nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, cu
modificările şi completările ulterioare,  inînd cont de  demersul primarului s. Zubreşti nr.ț
135 din 12 octombrie 2018, examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE:
     1.   Se transmite în folosin ă, pe perioadă nedeterminată, bunul imobil cu   suprafaţa deț
163.8  m.p.  (numărul  cadastral  8043215.071.03)  amplasat  în  satul  Zubreşti,  proprietate
publică a unită ii administrativ - teritorială de nivelul al doilea, gestiunea Institu iei Medicoț ț
- Sanitară Publică  Centrul de Sănătate Zubre ti, unităţii administrativ-teritoriale de nivelulș
întîi, primăria Zubreşti. 
     2.  Se instituie Comisia de predare-primire a bunului imobil, după cum urmează:
MALIC Ion                    - şef al Serviciului juridic  din cadrul Consiliului raional
                                          Stră eniș
GOBJA Veronica           - contabil - ef al Aparatului preşedintelui raionuluiș
SURUCEANU Vasile    - şef al IMSP Centrul de Sănătate Zubre tiș
MANOLI Maria             -  primar al satului Zubreşti
GOLENCO Alexandra  -  contabil - ef,  primăria Zubreştiș
     3.  Se pune în sarcina Comisiei nominalizate să efectueze transmiterea în  conformitate
cu prevederile  Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate
publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901/2015.
     4. Controlul executării  prezentei decizii se pune în seama preşedintele raionului (M.
Popa).
     5. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul  de stat al actelor locale.
  

Preşedinte al şedinţei,                                                                          ____________

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                                               Nina RUSU

Avizat:
Serviciul juridic                                                                     I. Malic

eful Direc iei economie,                                                      Nicolae SîrbuȘ ț
construc ii i politici investi ionale                                        ț ș ț
Contabil- ef, Aparatul pre edintelui raionului                      V. Gobja        ș ș
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NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul deciziei Consiliului raional „Cu privire la transmiterea

 în folosin ă a unui bun imobil”ț

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului

 Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional.

2.Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite

Proiectul deciziei „Cu privire la transmiterea în folosin ă a unui bun imobil ” a fost elaborat înț
conformitate cu art. 77 al Legii 436/ 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi
completările  ulterioare,  art.  8  al  Legii  nr.  523/1999 cu privire  la  proprietatea  publică a  unităţii
administrativ-teritoriale,  cu  modificările  ulterioare,  art.  14  al  Legii  nr.121/  2007  privind
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice. 

Scopul i finalită ile urmărite constau în crearea i dezvoltarea unui serviciu de pompieri în satulș ț ș
Zubre ti, de serviciile care vor beneficia atît locuitorii satului Zubre ti cît i locuitorii satelor dinș ș ș
vecinătate: Chirianca, Voinova i Recea. ș

O importan ă semnificativă care stă la baza acestui proiect este i participarea primăriei Zubre ti laț ș ș
proiectele  finan ate  de  Organiza ia  Structure  Projects  Network,  care  are  drept  scop  finan areaț ț ț
postului de pompieri.

Proiectul va avea un impact semnificativ în dezvoltarea serviciului de pompieri în cadrul unită iiț
administrativ - teritorială de nivelul întîi, Primăria Zubre ti, precum  i a satelor din vecinătate.ș ș

3.Principale prevederi ale proiectului i eviden ierea elementelor noiș ț

Principală  prevedere  a  proiectului  de  decizie  constă  în  elaborarea  unui  document  ce  ine  deț
transmiterea  a unui bun imobil, proprietatea a unită ii administrativ-teritoriale de nivelul al doileaț
în folosin a unită ii administrativ-teritoriale de nivelul întîi, Primăria Zubre ti.ț ț ș

4. Fundamentarea economico-financiară                                   

Prezentul proiect, nu necesită cheltuieli financiare suplimentare.   

5.Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare. 

Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative.

6. Avizarea şi Consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008  privind transparen a în procesul decizional,ț
proiectul  a  fost  plasat  pe  pagina  web  a  Consiliului  raional  www.crstraseni.md la  directoriul
Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectelor.

7. Constatările expertizei anticorupţie

În temeiul art. 35 al Legii nr. 100/2017, cu privire la actele normative, expertiza anticorupţie a fost
efectuată de autor. Proiectul  nu conţine reglementări ce ar favoriza corupţia.

8. Constatările expertizei juridice

În temeiul articolului 37 din Legea nr. 100/2017, cu privire la actele normative, proiectul de decizie
a fost supus expertizei juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional Străşeni.
Proiectul este în concordanţă cu legile sus-menţionate.

Structura şi conţinutul actului corespunde normelor de tehnică legislativă.

Proiectul  deciziei  se  prezintă  comisiei  consultative  de  specialitate  pentru  avizare  şi  propunerii
Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Şef al Serviciului Juridic,                                                                 I. Malic 

http://www.crstraseni.md/
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