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DECIZIE nr. 2/10 

 
din 26 aprilie 2018        

  

  „Cu privire la acceptul primirii în gestiunea  

  Consiliului raional Telenești a unor sectoare de  

           drum amplasate în or. Telenești” 

  

           Examinând demersul Primăriei or. Telenești nr. 112 din 02.03.2018, prin care 

se solicită acceptarea în gestiunea Consiliului raional a unor porțiuni de drum, 

amplasate în or. Telenești, în conformitate cu art. 10 pct. 3 lit. (d) al Regulamentului 

cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 901 din 31.12.2015, art. 10 al. (3) al Legii nr. 121-XVI din 

04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, art. 5 (2) al 

Legii drumurilor, nr. 509-XIII din 22 iunie 1995, Decizia Consiliului orășenesc 

Telenești nr. 1/21 din 03.03.2018 cu „Cu privire la transmiterea unor sectoare de 

drum din or. Telenești în administrarea Consiliului raional Telenești”, având avizul 

pozitiv al comisiei consultative pe probleme de economie, buget și finanțe,  în 

temeiul art. art. 43 al. (1) lit. c), 46 al legii Nr.436-XVI din 28.12.2006 privind 

administrația publică local, Consiliul raional Teleneşti, 

 

DECIDE: 

   1. Se acceptă primirea în gestiunea Consiliului raional Telenești a următoarelor 

sectoare de drum, amplasat în or. Telenești, cu lungimea totală de 2610,0 m și 

suprafața totală de 19885,0 m.p., în parte după cum urmează: 

  a) de la intersecția str. Ștefan cel Mare cu str. 31 August 1989 – până la str. Ștefan 

cel Mare nr. 5 (sediul IMSP Centrul de Sănătate Telenești), cu o lungime de 300 m și 

suprafața de 2400 m. p.  

  b) de la intersecția str. Plămădeală cu str. Renașterii – până la intersecția str. 

Plămădeală cu str. Ștefan cel Mare, cu o lungime de 580 m și suprafața de 4060 m. p.; 

  c) de la intersecția str. Dacia cu str. 8 Martie – până la intersecția str. Dacia cu 

centura de ocolire a or. Telenești, cu o lungime de 560 m și suprafața de 4480 m. p.; 

  d) de la intersecția str. Renașterii cu str. 31 August 1989 – până la intersecția str. 

Codrilor cu str. Vasile Alecsandri, cu o lungime de 830 m și suprafața de 6225 m. p.  

  e) de la intersecția str. Vasile Alecsandri cu str. Renașterii – până la str. Vasile 

Alecsandri nr. 18 (sediul Direcției pentru Statistică din r-nul Telenești), cu lungimea de 

340 m și suprafața de 2720 m. p. 

  2. Se recomandă Primarului or. Telenești de a informa Consiliul orășenesc 

despre prevederile prezentei decizii și de a institui Comisia de primire – predare, 

conform legislației în vigoare. 
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3. Primirea – predarea bunului menționat la pct. 1, 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. 

4. Se împuternicește Președintele raionului pentru a semna actele aferente 

transmiterii și a delega membrii în cadrul comisiei de predare primire.  

5. Șeful secției Construcții Arhitectură Gospodărie Comunală și Drumuri va 

informa autoritatea publică centrală cu atribuții în domeniul repartizării surselor 

financiare din cadrul fondului rutier, despre majorarea suprafeței de drum de interes 

raional urmare a aprobării prezentei decizii, în termen de 30 zile lucrătoare de la data 

intrării în vigoare a deciziei respective. 

  6. Controlul asupra executării decizii date se pune în seama Preşedintelui 

raionului Teleneşti, D-na Diana Manoli. 

  7. 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                                                       Vasile Guzun 

 

Secretarul Consiliului raional                                               Sergiu Lazăr 
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