
   

           Proiect 

 

DECIZIE NR. 6/11 
 

Din  10 decembrie 2021                        or. Drochia 
 

Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri  

imobile, proprietate publică a Consiliului raional. 

 

        În temeiul cap. VI din Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002, art. 8 

alin. (4) din Legea nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor 

administrativ-teritoriale, art. 9 din Legea nr. 121/2007 privind administrarea şi 

deetatizarea proprietăţii publice, Regulamentul cu privire la modul de transmitere 

bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova 

nr. 901/2015, art. art. 43 alin. (1) lit.c), d), 46, 77 alin. (2) din Legea nr. 436/2006 

privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, 

Consiliul raional Drochia DECIDE: 

       1. Se transmite în comodat, IMSP „Centrul de Sănătate Maramonovca”, pe un 

termen de 5 ani, bunurile imobile, proprietate publică a Consiliului raional, după cum 

urmează: 

         a) clădirea administrativă (424,8 m2), înregistrată sub numărul cadastral 

3426202436; 

         b) teren aferent (1,1834 ha), înregistrată sub numărul cadastral 3426202436.01; 

       2. Se autorizează Alexei Vasilean, preşedintele raionului, să  semneze,  contractul 

de transmitere în comodat a unor bunuri imobile, proprietate publică a Consiliului 

raional. 

       3. Se pune în sarcina comisiei de primire-predare a bunurilor, proprietate publică a 

Consiliului raional, transmiterea bunurilor conform legislației în vigoare. 

      4. Prezenta decizie Prezenta decizie se publică în Registrul de Stat a actelor locale și pe 

site-ul Consiliului raional Drochia. 

  

 

 

Președintele raionului Drochia          Alexei VASILEAN  
 

Avizează: 

          Secretarul 

Consiliului raional Drochia           Oxana GRIGORIȚA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOTĂ  INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie  „Cu privire la transmiterea în comodat 

a unor bunuri imobile, proprietate publică a Consiliului raional” 

 

       1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea 

proiectului: 

       Secția juridică din cadrul Aparatului președintelui raionului. 

       2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalității 

urmărite: 

      Proiectul de decizie „Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile, 

proprietate publică a Consiliului raional” a fost elaborat în temeiul cap.VI din Codul 

Civil al Republicii Moldova nr.1107/2002, art. 8 alin. (4) din Legea nr. 523/1999 cu 

privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, art. 9 din Legea nr. 

121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Regulamentul cu 

privire la modul de transmitere bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului Republicii Moldova nr. 901/2015, art. art. 43, 46, 77 alin. (2) din Legea nr. 

436/2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările 

ulterioare și cererii prezentate de IMSP „Centrul de Sănătate Maramonovca”. 

       Scopul proiectului este acordarea în comodat a unui edificiu, proprietate publiică a 

Consiliului raional. 

       3. Fundamentarea economico-financiară: 

       Implementarea prezentului proiect de decizie nu va necesita cheltuieli 

suplimentare. 

       4. Avizarea și consultarea publică a proiectului: 

       În baza celor expuse și în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu 

privire la actele normative, proiectul de decizie „Cu privire la transmiterea în comodat 

a unor bunuri imobile, proprietate publică a Consiliului raional” a fost avizat de către 

Secția juridică din cadrul Aparatului preșeintelui raionului. 

       În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența 

procesului decizional, proiectul de decizie este plasat pe pagina web oficială a 

Consiliului raional www.drochia md. 

       5. Condițiile expertizei anticorupție: 

       În temeiul art. 35 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 

alin.(3) din Legea nr. 82/2017, proiectul deciziei a fost supus expertizei anticorupție de 

către autor. Proiectul de decizie corespunde normelor juridice și exclude orice element 

care ar favoriza corupția. 

       6. Constatările expertizei juridice: 

       În temeiul art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative a fost 

expus expertizei juridice de către Secția juridică din cadrul Aparatului președintelui 

raionului. Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică ligislativă.  

       Proiectul de decizie se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru 

avizare și se propune Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință. 

 

 

Șef Secția juridică        Ion Prodan 
 


	Din  10 decembrie 2021                        or. Drochia

