
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

                                      

                                                 DECIZIE nr. 2/ 

                                            din 18 mai 2018 

                                                                                                                                                                                                                                             

Cu privire la acordul de transmitere în comodat a unui bun imobil                          

 

 În temeiul art. 43, 46, 77 ale  Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 al Legii nr. 

523-XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţii administrativ-

teritoriale, cu modificările ulterioare, art. 14 al Legii nr. 121-XVI din 04 mai 2007 privind 

administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Hotărîrii Guvernului nr. 901 din 31 

decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a 

bunurilor proprietate publică, examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE: 

 

1. Se acceptă transmiterea în comodat, pe o perioadă nedeterminată, a bunului imobil 

- monumentul istoric cu statut de protecție națională Biserica de lemn ”Sf. Arhangheli 

Mihail și Gavriil” înscrisă cu nr. 1441 (Zona centru) în Registrul monumentelor 

Republicii Moldova ocrotite de stat, situat în s. Vorniceni, raionul Strășeni, cu suprafața de 

105 m.p., cod cadastral 8042207.246.01, proprietate a statului, în administrarea  

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. 

            2. Transmiterea bunului imobil  se va efectua  conform Regulamentului cu privire la 

modul de transmitere a bunurilor proprietate publică aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

901 din 31.12.2015. 

3. Se împuterniceşte  preşedintele raionului  Străşeni, dl Mihail POPA, să semneze 

contractul de comodat în vederea transmiterii  bunului în cauză. 

 4. Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei deciziei 

președintele raionului (M. Popa). 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                                     

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                            Nina RUSU 

 

 

VIZAT: 

Serviciul juridic                                       I. Malic 

Vicepreședintele raionului                       I. Ursu 



Notă informativă 

la proiectul de decizie „Cu privire la acordul de transmitere în comodat a unui bun 

imobil” 

I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

Proiectul de decizie a fost elaborat în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) 

lit. t) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu 

modificările și completările ulterioare, art. 14 al Legii nr. 121-XVI din 04 mai 2007 

privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Hotărîrii Guvernului nr. 

901 din 31 decembrie 2015 ”Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul 

de transmitere a bunurilor proprietate publică”, demersul Ministerului Educației, 

Culturii și Cercetării cu privire la transmiterea în comodat Consiliului raional Strășeni, a 

bunului imobil monument istoric cu statut de protecție națională, Biserica de lemn 

”Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” înscrisă cu nr. 1441 (Zona centru) în 

Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, situat în s. Vorniceni, 

raionul Strășeni.  

II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul de decizie a fost elaborat în scopul  aprobării Contractului de comodat 

dintre Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Consiliul Raional Strășeni. 

III. Fundamentarea economico-financiară 

Trecerea bunului imobil din administrarea Ministerului Educației, Culturii și 

Cercetării în administrarea Consiliului Raional Strășeni are drept scop aplicarea la 

Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, pentru a obține 

fondurile necesare reparării, restaurării, conservării și valorificării cultural turistice a 

bisericii de lemn din s. Vorniceni.  

IV. Consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional proiectul a fost plasat pe pagina web a Consiliului 

raional Strășeni www.crstraseni.md la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea 

Consultări publice ale proiectelor. 

Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare 

şi propunerii Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

  

I. Ursu, 

Vicepreşedinte al raionului 

 


