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DECIZIE nr. 5/13                              
 

din  18 octombrie 2018                                                                                                          

 

       „Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri 

 proprietate publică a Consiliului raional Telenești” 

 

 Examinând demersurile: ÎM Centrul Stomatologic Raional Telenești (ÎM CSR Telenești), nr. 

18 din 07,09,2018, privind transmiterea în comodat a spațiilor în incinta cărora sunt amplasate 

cabinetele stomatologice a ÎM CSR Telenești, Serviciul de Asistență Psihopedagogică (SAP) privind 

preluarea la evidența Consiliului raional a unei mese de birou, a unor birouri cu S- 110,25 m2  și a unei 

sere care nu corespund necesităților SAP și Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, privind transmiterea în 

comodat a unei mese de birou și a unor birouri cu S- 110,25 m2, în conformitate cu prevederile art. 859 

- 866 din Codul Civil al RM, art. 62 al Legii 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, având 

în vedere avizul pozitiv al comisiei consultative pe probleme economie, buget și finanțe, în temeiul art. 

43 al. (1) lit. ”c” și ”d”, 46, 77 al. (2) ale Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia 

publică locală, Consiliul raional, 

DECIDE: 

 

1. Se aprobă transmiterea în comodat a spațiilor în incinta cărora sunt amplasate cabinetele 

stomatologice a ÎM CSR Telenești, pe perioada de activitate a instituției medicale respective, după 

cum urmează: 

a) Oficiul ÎM CSR Telenești și cab. stom. Telenești situate în spaţiul Spitalului Raional 

Telenesti (policlinica et. II) cu suprafaţa de 96 m2; cod cadastral 8901217073.01 

b) Cabinet stomatologic Leușeni cu suprafaţa de 12.37 m2 amplasat la nivelul II a clădirii 

Oficiului de Sănatate Leușeni; cod cadastral 8934103005 

c) Cabinet stomatologic Chiștelnița cu suprafaţa de 36.5 m2 amplasat la nivelul II a clădirii 

IMSP Centrul de Sănătate Chiștelnița; cod cadastral 892120140701 

d) Cabinet stomatologic Brînzenii Noi cu suprafaţa de 51.5 m2 amplasat în clădirea IMSP 

Centrul de Sănătate Brinzenii Noi; cod cadastral 8915205160 

 

e) Cabinet stomatologic Mîndrești cu suprafaţa de 12.3 m2 amplasat în clădirea IMSP 

Centrul de Sănătate Mîndresti; cod cadastral 8935208284 

f) Cabinet stomatologic Sărătenii Vechi cu suprafaţa de 25.2 m2 amplasat în clădirea 

IMSP Centrul de Sănătate Sărătenii Vechi; cod cadastral 8950310006 

2. Se aprobă preluarea la evidența contabilă a Consiliului raional următoarele bunuri 
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transmise în gestiunea Serviciului de Asistență Psihopedagogică Telenești prin Decizia Consiliului 

raional nr.3/11 din 21 august 2014: 

a) Masă de birou în valoare de 3200 lei; 

b) Clădirea cămin din corpul D, cu număr cadastral 8901227.138.04, cu o suprafață de 

110,25 m2 , în valoare de 225647,61 lei; 

c) Sera în valoare de 79700,00 lei. 

3. Se aprobă transmiterea în comodat Liceului Teoretic „Lucian Blaga” următoarele 

bunuri: 

a) Masă de birou în valoare de 3200 lei; 

b) Clădirea cămin din corpul D, cu număr cadastral 8901227.138.04, cu o suprafață de 

110,25 m2 , în valoare de 225647,61 lei. 

4. Se împuternicește Președintele raionului, D-na Diana Manoli cu dreptul de a crea  comisia de 

predare-primire și de a semna actele aferente procedurii de predare-primire. 

5. 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. 

6. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Președintelui raionului, 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                                                                      Rodica Barscov 

 

         Secretarul  Consiliului  raional                                                    Sergiu Lazăr 
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NOTĂ INFORMATIVĂ 

La proiectul de decizie nr.5/13 din    18.10. 2018 

 

 

1.Cu privire la acordul de transmitere a unor bunuri din registrul evidenței Serviciului de Asistență 

Psihopedagogică Telenești către alte instituții publice 

În conformitate cu prevederile Regulamentului din HG nr.901 din 31.12.2015 cu privire la 

modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, Serviciul de Asistență Psihopedagogică Telenești 

solicită  ca bunurile: 

a) masă birou în valoare de 3200 lei și  clădirea cămin din corpul D, cu număr cadastral 

8901227.138.04, cu o suprafață de 110,25 m2  , în valoare de 225.647,61 lei  transmise în 

gestiunea Serviciului de Asistență Psihopedagogică Telenești prin Decizia Consiliului 

raional nr.3/11 din 21 august 2014  să fie preluate la evidența   Liceului Teoretic,, Lucian 

Blaga” Telenești , deoarece aceasta întrebuințează aceste bunuri, respectiv clădirea Cămin 

din corpul D servește cămin pentru elevii din Liceul Teoretic ,, Lucian Blaga”, iar masa-

birou se află în biroul secretariatului. 

b) Iar Sera în valoare de 79700,00 lei  transmisă în gestiunea Serviciului de Asistență 

Psihopedagogică Telenești prin Decizia Consiliului raional nr.3/11 din 21 august 2014  să 

fie preluată la evidența Consiliului raional Telenești , deoarece conform HG nr. 732 din 

16.09.2013  pct.8) misiunea Serviciului constă în asigurarea dreptului la educației de 

calitate tuturor copiilor, precum  organizarea evaluării și acordării asistenței 

psihopedagogice, iar acest bun (sera)  nefiind compatibil cu specificul Serviciului. 

 

 

Șef Serviciul de Asistență Psihopedagogică Telenești:                       /E. NASTAS/ 

 

Contabil –șef :                                                                                      /L. HLUSOV/ 

 

ȘEF DIRECȚIA EDUCAȚIE TELENEȘTI:                                       / A.PASCARU/  
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