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    DECIZIE nr. 6/2                                   

          din 28 septembrie  2017 

 

 „Cu privire la acceptarea în proprietatea publică a Consiliului raional 

                     a unor bunuri imobile proprietate a statului 

              aflate în folosința Școlii Profesionale din or. Telenești” 

 
Examinând demersul Ministerului Educației nr. 08/11-356J din 31.07.2017 cu 

referire la acordul Consiliului raional Telenești de a accepta în proprietate două 

bunuri imobile căminul nr.2 și căminul nr.3, proprietate a statului aflate în folosința 

Școlii Profesionale din or. Telenești în conformitate cu prevederile art. 8 al. (2) din 

Legea nr. 523 –XIV din 16.07.1999, cu privire la proprietatea publică a unităților 

administrativ-teritoriale, având în vedere avizul pozitiv al Comisiei Consultative pe 

probleme de economie buget şi finanţe, în temeiul art. 43 al. 1, 46 al Legii nr. 436-

XVI din 28.12.2006 privind administrația publică local, Consiliul raional Teleneşti, 

 

DECIDE: 

1. Se aprobă primirea cu titlu gratuit, în proprietatea publică a Consiliului 

raional Telenești, a două bunuri imobile,( inclusiv cu terenurile aferente acestora, 

estimate în mărime de 0,60h, a câte 0,30h fiecare) : căminul nr.2, suprafața 684.0 

m.p., cu numărul cadastral 8901215034.03 și respectiv căminul nr.3 suprafața 684.0 

m.p.,  cu numărul cadastral 8901215034.04, situate în or. Telenești, str. Ștefan cel 

Mare și Sfînt, 41, proprietate a statului, aflate la moment în administrarea 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării,  și folosința Școlii Profesionale din or. 

Telenești. 

2.  Primirea – predarea bunurilor sus menționate, se va efectua în conformitate 

cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor 

proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901 din 31.12.2015. 

3. Se împuternicește Președintele raionului cu dreptul de a delega membrii în 

cadrul comisiilor de predare primire în proprietate, conform prevederilor actelor 

normative în vigoare.  

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pun în seama Preşedintelui 

raionului Teleneşti. 

5. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa persoanelor vizate şi intră 

în vigoare la data publicării pe site-ul oficial al consiliului raional www.telenesti.md 

şi/sau  site-ul  www.actelocale.md . 
 

      Preşedintele  şedinţei                                                      Valentin Cazacu 
 

 Secretarul  Consiliului  raional                                                 Sergiu Lazăr  
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