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DBCIZIE nr.3/13

din 17 septembrie 2019

,.Cu privire Ia primirea in comodat a bunului imobil"

in scopul dezvoltdrii Serviciului Centrului Maternal pentru cuplu MamI * Copil,

aprobat prin Decizia CR Telenegti nr.2l2 din 16.05.2019, lin6nd cont de Deciziile nr. 1/1

din 06 martie 2013 qi 415 din 10 iulie 2Ol9 a Consiliului Sdtesc Verejeni ,,Cu privire la

transmiterea in comodat a bunului imobil", avAnd in vedere aviz:ul pozitiv al Comisiei

Consultative pe probleme de economie buget qi finan{e, in terneiul art. 9 al. (2) lit. i) al Legii

nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea qi deetatizarca proprietd[ii publice, alt. 8

al. (a) al Legii Nr. 523-XVI din 16.07.1999 cu privire la proprietatea public[ a unit6{ilor

aclministrativ-teritoriale, art. 43 al. (l) lit. d), art. 46 al legii Nr.436-XVI din 28.12.2006

privind adrninistrafia public[ local, Consiliul raional Teleneqti,
DIi,CIDE,:

I . Se abrog d decizia CR Teleneqti nr 2/16 din 06 iunie 2013 ,,Cu privire la plimirea in

folosinla cu titlu gratuit a unei plrfi din bunul imobil amplasat in Centrul Comunitar

Multifunclional Filantropie, din s. Verejeni.

2. Se acceptd primirea, in comodat, -cu titlul gratuit, a bunului imobil (nr. cadastral

8959204313.0L), cu suprafala de 155,6 *', in incinta Centrului Comunitar Multifunclional
"Filantropie" din satul Verejeni raionr,rl feleneqti, pentru urmdtoarele:

- 110 m2 clestinal amplas[rii serviciul .,Respiro", pentrll firncfionarea qi desfbgurarea

activit[tii Serviciului social ,,Respiro" care preia tetnporar ingrijirea qi supraveghelea

persoanelor cu dezabilit6!i severe din raionul Teleneqti;
- 45,6 m2 destinat arnplasdrii Serviciului Centrului Maternal pentru cttplu Mamd -

Copil.

3. Se tr4nsmite in comodat, cu tith-r gratuit, Direcfiei Asistenld Social[ qi Proteclia

Ijanriliei 'felenegti 155.6nr2 in imobilul rnenfionat in pct. 2 aprezentei decizii, pe perioada

cle activitate a Serviciul ,,Respiro" Ei Serviciului Centrului Maternal pentru cuplu Mam[ '.

Copil.

4. Irrimirea - predarea bunr-rlui sLls menlionat, se va electua in conformitate cLl

I{egr-rlan-rentul cu privire la moch-rl clc tratrsmitcre a bunurilor proprietate publicd, aprobat

prinlilotirAreaGuvclnului nr.901 din3l.l2.20l5,curnodifrcdrileqi completirileulterioar'o.



5. Specialistul principal in plobleme .iuridice din cadrul Aparatului Preqedintelui

raionului va perfecta contractul de colxodat privind tt'ansmiterea bunului imobil in canza

Direcfiei Asistenfd Sociald qi Protecfia Familiei Teleneqti.

6. Controlul asupra execut[rii prezentei decizii se plln in seama preqedintelui raionului

TeleneEti dna. Diana Manoli.

7. Prezenta decizie urmeazi a fi adus6 la cunoqtinla titularilor func[iilor vizate, se

publica pe site-ul u,lvr,v.telclicsl.i.nid, inclusiv in buletinul inforrnativ "Monitorul de
'l'clcnesti" qi intrl in vigoarc la datzr irrcluderii in Regi stat al actclor localc

PreEedinte de qedin{i

Secretarul interimar al Consil

fudor $uiu

/rufi/ 
vas,iiBuratIui raional



NOTA INITORMATIVA
la proiectul de decizie Nr. 3/ 13 din 17.09.2019

Cu privire la preluarea in comodat a unor spa{ii pentru amplasarea Serviciului Centrului Maternal
pentru cuplu Mami - Copil,,In bra{ele mamei"

Proiectul deciziei cu privire la preluarea in comodat a unor spafii pentru amplasarea Serviciului Cerrtrr"rlui

Maternal pentru cuplu Mama - Copil ,,in bralele rrarrei" a fost elaborat de cdtre Specialistul principal irl
probleme juridice din cadrul Aparatului Pre;edintelui raionului.

Suport juridic

Prezerrtul proiect a fost elaborat in con{brmitate cu Decizia CR'felenegti nr.2l2 din 16.05.2019, !inAnd cont

cle Decizia nr. 415 din l0 iulie 2019 a ConsiliulLri Sdtesc Vere.jeni ,,Cu privire la transrniterea in comodat a

bunului imobi[", avdnd in vedere avizul pozitiv al Comisiei CorrsLrltative pe probleme de economie bLrget Ei

finanfe, iri temeiul art.9 al. (2) lit. i) al Legii nr.l2l-XVI din 04.05.2007 privind administrarea qi deetatizarea

proprietalii publice, art. 8 al. (a) al Legii Nr. 523-XVI din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publicd a

unit6lilor adrrinistrativ-teritoriale, art. 43 al. (l) lit. d), art. 46 al legii Nr.436-XVI din 28.12.2006 privind

administralia publicd local, Consiliul raional Telenegti.

Scopul proicctului de decizie
Transrriterea in comodat, cu titlu gratuit, in posesiune gi folosinjd temporar[, a bunului imobil (nr. cadastral

8959204313.01),5 incdperi cu o suprafala totalIde45.6 rn2Direcliei Asisten{d SocialSEi Protec!ia Farniliei

Telene;ti, destinat amplasdrii ;i furrclionarii ServiciLrlui Centrului Maternal pentru cuplu MamI - Copil ,,in
bra{elc mamei" amplasate irr irrcinta cl[dirii Centrului Comunitar Multifunclional ,,Filantropie" din satul

Vere.jeni, raionuI Telerregti, pe perioada de activitate a Serviciului Centrului Maternal pentru cuplu Mamd ''
Copi[,,In brafele mamci" .

Conforrn anexei nr.3 la Contractul de Comodat nr.3J din 3l Ianuarie 2015 au fost transrrise in cotnodat

Direc[ici de Asisterrli Sociald gi Proteclia Familiei Telenegti ,cu titlu gratuit, l0 incdperi cu o suprafafd totald de

ll0 m2'arnplasatein incinta cl[clirii CentrLrlLri Comunitar Multifunclioltal "Filantropie" cu codr-rl cadastral

8959204313 perrtrr,r l'uncfionarea Ei desflgurarea activitdlii Serviciului social ,,Respiro" care preia temporar

ingrijirea Ei supraveglrerea persoanelor cu dezabilitSli severe din raionul Telenegti .

Direc{iei Asistenla SocialI Ei Protec{ia Famitiei Telenegti i se transmite 155.6m2 cu titlu gratuit din

incinta Ccntrr.rlui Comunitar MultifLrncliorral Irilantropie pentru desllgurarea activit[tii a 2 servicii^
sociale:Scrviciul social"Respiro" gi Serviciulr-ri Centrului Matemal pentru cuplu Mamd--Copil ,,In bra{cle
rn2rInei"

Necesitatca prczentului proiect:

- Rcglcnrerrtarea.luriclicd a posesie i gi folosinfei temporare a incdperilor tratrsmise in comodat.

- Organizarea ;i bLrna des{igurare a activit6fii ScrviciLrlui Centrului Maternal pentt'u cuplu Matnd - Copil.

Costurile pentru executarea dcciziei date:

$elhl Direc{iei Asisten{I Sociali qi Protec(ia Familiei Teleneqti Angela Sirbu


