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 DECIZIE nr. 4/5                                            

 
din  26 iulie 2018        

  

 „Cu privire la preluarea în comodat  

   a unor spații pentru amplasarea 

   Școlii de Muzică „Academician Gheorghe Mustea” 

  

În scopul asigurării bunei activități a Școlii de Muzică „Academician Gheorghe Mustea”, 

ținând cont de decizia nr. 1/14-1 din 13.02.2014 a Consiliului orășenesc Telenești „Cu privire la 

darea în folosință a unor încăperi Consiliului raional Telenești”, în conformitate cu art. 859 - 863 ale 

Codului Civil al R. Moldova, art. 9 al. 2 lit. ”h” Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 privind 

administrarea şi dezetatizarea proprietăţii publice, art. 8 al. (4) al Legii nr. 523-XVI din 16.07.1999 

cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, 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 acceptă primirea, în comodat de către Consiliul raional, pe o perioadă de 10 ani, 798 m2  

din bunul imobil cu nr. cadastral 8901225051.01 amplasate în incinta Centrului de Cultură Telenești,  

pentru amplasarea și desfășurarea activității  Școlii de Muzică „Academician Gheorghe Mustea”. 

2.   Se aprobă transmiterea în gestiunea (comodat)Direcției Generale Educație Telenești (DGE)  

bunul imobil prevăzute la pct. 1 al prezentei Decizii, pe un termen de 10 ani, pentru desfășurarea 

activității  Școlii de Muzică „Academician Gheorghe Mustea”. 

3.   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. 

4.   Se împuternicește Președintele raionului cu dreptul de a delega persoane în cadrul Comisiilor 

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

privind transmiterea bunului imobil vizat, către DGE.  

5.   Specialistul principal în probleme juridice din cadrul Aparatului Președintelui, va perfecta 

contractul de comodat. 

6.   Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama 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                                                      Tudor Roșca 

 

         Secretarul Consiliului raional                                       Sergiu Lazăr 
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NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie Nr. 4/ 5 din 26.07.2018 
Cu privire la preluarea în comodat a unor spații pentru amplasarea Școlii de Muzică 

„Academician Gheorghe Mustea” 

  
Proiectul deciziei cu privire la preluarea în comodat a unor spații pentru amplasarea Școlii de 

Muzică „Academician Gheorghe Mustea” a fost elaborat de către Specialistul principal în 

probleme juridice din cadrul Aparatului Președintelui raionului. 
 

Suport juridic  

 

Prezentul proiect a fost elaborat în conformitate cu decizia nr. 1/14-1 din 13.02.2014 a 

Consiliului orășenesc Telenești „Cu privire la darea în folosință a unor încăperi Consiliului raional 

Telenești”, în conformitate cu art. 859 - 863 ale Codului Civil al R. Moldova, art. 9 al. 2 lit. ”h” 

Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi dezetatizarea proprietăţii publice, art. 8 al. 

(4) al Legii nr. 523-XVI din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-

teritoriale. 
 

Scopul proiectului de decizie  

 

Transmiterea cu titlu gratuit, în posesiune și folosinţă temporară Consiliului Raional 

Telenești 19 încăperi cu S-798 m2 amplasate în incita clădirii Centrului de Cultură Telenești 

al or. Telenești, cod cadastral 8901225051, pe un termen de 10 ani, de la 1 martie 2014 pină 

la 29 februarie 2024. 
 

Necesitatea prezentului proiect: 

 

- Reglementarea juridică a posesiei și folosinței temporare a încăperilor transmise în 

comodat. 

- Organizarea și buna desfășurare a activității Școlii de Muzică „Academician Gheorghe 

Mustea” din or. Telenești 

 

 

 

        Specialist principal în probleme juridice   Valeriu Lazarenco 
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