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DECIZIE nr. 2/10 

din  16 mai 2019        

  

„Cu privire la transmiterea blocul „B” amplasată pe str. Ioan Vodă cel Viteaz din 

or. Telenești către Primăria or. Telenești, preluat anterior  

în comodat de către Consiliul raional” 

  

Ținând cont de Demersul Primăriei or. Telenești, prin care solicită restituirea 

blocului „B”cu suprafața de 365 m.p. din construcția  cu nr. cadastral. 8901219108.01 

amplasată pe str. Ioan Vodă cel Viteaz din or. Telenești proprietate a Primăriei or. 

Telenești, având în vedere avizul pozitiv al Comisiei Consultative pe probleme de 

economie buget şi finanţe,în temeiul art.9 al. (2) lit. i) al Legii nr.121-XVI din 

04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, art.8 al. (4) al Legii 

Nr.523-XVI din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-

teritoriale,art. 66 alin (3) și art. 67 alin. (1)   al Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la 

actele normative art. 43 al. (1) lit. d), art. 46 al legii Nr.436-XVI din 28.12.2006 privind 

administrația publică local, Consiliul raional Teleneşti, 

DECIDE: 

1. Se transmite la bilanțul Primăriei or. Telenești, bunul imobil(blocul „B”) cu 

suprafața de 365 m.p. din construcția  cu nr. cadastral. 8901219108.01 amplasată pe str. 

Ioan Vodă cel Viteaz din or. Telenești, proprietate a Primăriei or. Telenești. 

2. Se abrogă sintagma „blocului ”B” cu suprafața de 365 m. p” din pct. 2 a deciziei 

nr. 10/1 din 27.12.2017 „Cu privire la acceptarea primirii în gestiunea Consiliului raional 

a Centrului Comunitar Multifuncțional din or. Telenești”. 

3. Se recomandă Primarului or. Teleneștide a informa Consiliul orășenescdespre 

prevederile prezentei decizii și de a propune acestuia emiterea deciziei cu privire la 

acceptul primirii la balanța Primăriei a bunului menționat. 

4. Se împuterniceștePreședintele raionului cu dreptulde a delega membri în cadrul 

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

bunului menționat în pct. 1 a prezentei decizii. 

5. Contabilul șef  din cadrul Aparatului Președintelui raionului va perfecta actele 

aferente transmisiei, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 

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

raionului Teleneşti. 

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                                                                Ion Țurcanu 

 

Secretarul Consiliului raional                                                 Sergiu Lazăr 
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