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 PROIECT                                                                                         

DECIZIA nr. 4/ 
 

din 05 noiembrie 2020 

 

 Cu privire la darea în folosință a unor 

 spații din cadrul clădirii fostei școli auxiliare  

  

   Examinând demersul Societății de Cruce Roșie din Republica Moldova cu privire 

la transmiterea în comodat a unor spații neutilizate, în conformitate cu  prevederile art. 

1234, Cod civil al Republicii Moldova nr.1107/2002,  art. 9 al. 2 lit. ”h” Legea nr.121/ 

2007 privind administrarea şi dezetatizarea proprietăţii publice, pct. 8; 12; al 

Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 483/2008, art. 33 alin 2 (b) din Legea nr.837/1996 cu 

privire la asociațiile obștești, prevederile acordului de colaborare între Consiliul raional și 

Societatea de Cruce Roșie din R. Moldova, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 

6/14.1 din 16.10.2015 Cu privire la demersul Societății de Cruce Roșie filiala Telenești, 

ţinând cont de avizul  Comisiei consultative pentru probleme de economie, buget și 

finanțe, în temeiul prevederilor art. 43 al. (1) lit. „d”, art. 46 al. (1) și (2) al Legii nr. 

436/2006 privind administrația publică locală, Consiliul raional, 

                                                   Decide:  

1. Se aprobă, transmiterea în comodat Societății de Cruce Roșie din Republica 

Moldova, cu titlu gratuit, pe un  termen de 1 an, cu începere de la 01 octombrie 2020, a 3 

încăperi cu S. totală de 108,6 m2, din cadrul clădirii fostei școli auxiliare, cu nr. cadastral  

8901227138, amplasată în str. Ciprian Porumbescu 1, or. Telenești. 

2. Se împuternicește Președintele raionului cu dreptul de a semna contractul de 

comodat. 

3. Specialistul principal în probleme juridice din cadrul Aparatului Președintelui, în 

termen de 30 de zile calendaristice, va perfecta contractul de comodat, conform 

prevederilor legislației în vigoare. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii urmează a fi exercitat de 

Vicepreședintele raionului pentru domeniul economic. 

5.  Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa titularilor funcțiilor vizate, se 

publică pe site-ul www.telenesti.md, inclusiv în buletinul informativ „Monitorul de 

Telenești” şi intră în vigoare la data includerii în Registru de Stat al actelor locale. 

 

      Preşedintele şedinţei                                                          

 

Secretarul interimar al Consiliului raional                                Vasilii Bulat 
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NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie Nr. 3/  din 2020 
  Cu privire la darea în folosință a unor spații din cadrul clădirii fostei școli auxiliare  

  
Proiectul deciziei Cu privire la darea în folosință a unor spații din cadrul clădirii fostei școli 

auxiliare a fost elaborat de către Specialistul principal în probleme juridice (prin cumul) din 

cadrul Aparatului Președintelui raionului la inițiativa Președintelui raionului. 
 

Suport juridic  

 

Prezentul proiect a fost elaborat în conformitate cu  prevederile art. 1234, Cod al Republicii 

Moldova nr.1107/2002,  art. 9 al. 2 lit. ”h” Legea nr.121/ 2007 privind administrarea şi 

dezetatizarea proprietăţii publice, pct. 8; 12; al Regulamentului cu privire la modul de dare 

în locaţiune a activelor neutilizate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 483/2008, art. 33 

alin 2 (b) din Legea nr.837/1996 cu privire la asociațiile obștești, prevederile acordului de 

colaborare între Consiliul raional și Societatea de Cruce Roșie din R. Moldova, aprobat prin 

Decizia Consiliului raional nr. 6/14.1 din 16.10.2015 Cu privire la demersul Societății de 

Cruce Roșie filiala Telenești. 
 

Scopul proiectului de decizie  

 

Transmiterea în comodat Societății de Cruce Roșie din Republica Moldova, cu titlu 

gratuit, pe un  termen de 1 an, cu începere de la 01 octombrie 2020, a 3 încăperi cu S. totală 

de 108,6 m2, din cadrul clădirii fostei școli auxiliare, cu nr. cadastral  8901227138, 

amplasată în str. Ciprian Porumbescu 1, or. Telenești. 
 

Necesitatea prezentului proiect: 

 

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

comodat. 

- Organizarea și buna desfășurare a activității filialei Telenești a Societății de Cruce Roșie 

din Republica Moldova 

 

        Specialist principal în probleme juridice  (prin cumul)               Vasilii Bulat 
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