РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОННЫЙ СОВЕТ
СТРЭШЕНЬ

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL
STRĂŞENI

DECIZIE nr. 5/
din 21 decembrie 2018

Proiect

Cu privire la desființarea unei construcții
În conformitate cu prevederile art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436 - XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările
ulterioare, Legii nr. 721 din 02 februarie 2006 cu privire la calitatea în construcții, cu
modificările și completările ulterioare, Legii nr. 163 din 09 iulie 2010 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcție, Procesului – verbal din 12 octombrie
2018 privind examinarea stării tehnice a construcției (vestiar cu scenă) al Comisiei
constituită prin Dispoziția președintelui raionului nr. 152 din 11 octombrie 2018,
examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE:
1. Se acceptă desființarea construcției nefinalizate proprietate publică a unității
administrativ–teritoriale de nivelul II, aflat în gestiunea Aparatului președintelui
raionului, vestiar cu scenă, construcție din anul 2015, fără număr cadastral, suprafața
225 m2, costul 200 000 lei, amplasată în s. Pănășești, cu respectarea legislației în
vigoare.
2. Se pune în sarcina Direcției economie, construcții și politici investiționale,
evaluarea materialelor utilizabile rămase după desființarea construcției nominalizate.
3. Contabilul-șef al Aparatului președintelui raionului (V. Gobja), va lua la
evidența contabilă materialele respective pentru a fi transmise unității administrativ –
teritoriale de nivelul întîi, (Primăria Pănășești), conform Hotărîrii Guvernului nr. 901
din 31 decembrie 2015.
4. Cheltuielile pentru implementarea proiectului vor fi suportate din mijloacele
planificate la compartimentul Transferuri cu destinație specială alocate de la bugetul
de stat în domeniul sportului.
5. Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei decizii
preşedintele raionului (M. Popa).
6. Prezenta decizia întră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al actelor
locale.
Preşedinte al şedinţei

__________________

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional
VIZAT:
Serviciul juridic
Direcţia finanțe
Direcția economie,
construcții și politici investiționale
Arhitect-șef, Aparatul președintelui
raionului

Nina RUSU
I. Malic
V. Manoli
N. Sîrbu
M. Fisticanu

Notă informativă
la proiectul de decizie „Cu privire la desființarea unei construcției”
1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Serviciul administrarea patrimoniului, relații funciare și cadastru din cadrul Direcției economie,
construcții și politici investiționale.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Proiectul de decizie ” Cu privire la desființarea unei construcției” este condiționat de situația creată
cu imobilul (vestiar cu scenă), amplasat pe fostul stadion din s. Pănășești, care a fost transmis, cu
titlu gratuit, în proprietate publică a raionului, în gestiunea Aparatului președintelui raionului.
În legătură cu faptul că în s. Pănășești se propune implementarea unui proiect de construcție a unui
complex sportiv, acest obiectiv nu se încadrează în schema de organizare a lucrărilor de construcție.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Principala prevedere a proiectului de decizie constă în acceptarea desființării bunului imobil, vestiar
cu scenă cu suprafața de 225 m2, costul 200 000 lei.
Toate materialele rămase de la demolarea obiectivului nominalizat vor fi luate la evidență contabilă
și vor fi transmise unității administrativ – teritoriale de nivelul întîi, (Primăria Pănășești).
4. Fundamentarea economico-financiară
Cheltuielile pentru implementarea proiectului vor fi suportate din mijloacele planificate la
compartimentul ”Transferuri cu destinație specială alocate de la bugetul de stat în domeniul
sportului”.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Prezentul proiect se încorporează în sistemul actelor normative.
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În baza celor expuse și în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu
privire la actele normative, proiectul de decizie ” Cu privire la desființarea unei construcții” a fost
avizat de către Serviciul juridic, Direcția economie, construcții și politici investiționale, arhitectulșef, Direcția finanțe, secretarul Consiliului raional.
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în
procesul decizional proiectul a fost plasat pe pagina web a Consiliului raional www.crstraseni.md,
la directoriul Transparența decizională, secțiunea Consultări publice ale proiectelor.
7. Constatările expertizei anticorupție
În temeiul art. 35 din Legea 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea
integrității 82/25.05.2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor.
Proiectul de decizie ”Cu privire la desființarea unei construcții” corespunde normelor juridice și nu
conține elementele care ar favoriza corupția.
8. Constatările expertizei juridice
În temeiul art. 37 din Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative, prezentul
proiect a fost supus expertizei juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional.
Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.
Proiectul de decizie se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare și se propune
Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință.

Șeful Serviciului administrarea patrimoniului,
relații funciare și cadastru

Valeriu BORȘ

