
 

REPUBLICA MOLDOVA                                            
CONSILIUL_RAIONAL TELENEȘTI     

MD-5801, or.Teleneşti, str.31 August, 9 tel: (258)2-20-58, 2-26-50, fax: 2-24-50 

www.telenesti.md,consiliul@telenesti.md, posta@telenesti.md  

 
DECIZIE nr. 2/13 

din  26 aprilie 2018        

  

 „Cu privire la acceptarea primirii în folosința Consiliului raional Telenești a 2 

autospeciale gestionate de Posturile de Salvatori și Pompieri Mîndrești și 

Căzănești.” 

  

Pentru asigurarea bunei activități a Posturile de Salvatori și Pompieri Mîndrești și 

Căzănești, ținând cont de Demersul Secției Situații Excepționale Telenești nr. 122 din 

19.03.2018, în conformitate cu art. 859 - 866 ale Codului Civil al R.M, având în vedere 

avizul pozitiv al Comisiei Consultative pe probleme de economie buget şi finanţe, în temeiul 

art. 43 al. 1 lit. (c), 46, al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică local, 

Consiliul raional Teleneşti, 

DECIDE: 

1. Se aprobă  primirea  în comodat de către Consiliul raional, pe o perioadă nedeterminată  

a  două autospeciale gestionate de Posturile de Salvatori și Pompieri Mîndrești și  

Căzănești, după cum urmează: 

a) GAZ-66, anul fabricării 1990, nr. șasiului 0605474, nr. de înmatriculare TL AC 289 

Postul de Salvatori și Pompieri Mîndrești. 

b) GAZ-66, anul fabricării 1986, nr. șasiului 133469, nr. de înmatriculare MAI 9159 

Postul de Salvatori și Pompieri Căzănești. 

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 membri în cadrul 

comisiei de predare – primire a bunurilor menționate, precum și cu dreptul de a semna 

contractul de comodat.  

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama Președintelui raionului, 

D-na Diana Manoli. 

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                                                               Vasile Guzun 

 

Secretarul Consiliului raional                                                 Sergiu Lazăr 
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