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Planul de elaborare a proiectelor de decizii, trim. II al anului 2021

Nr.
d/or

Proiecte de decizii
Subdiviziunea-

autor

Data prezentlrii
Proiectului Temei

1. .,,Cu privire lo

efectuarea unor

modilicdriin bugetul

locol pentru onul 2027".

Primar

Contabilitatea

Aparatul

primlriei/

Luna anrilie-iunie
Temei: art.l4 (2 ),lit.ndin Legea

Republicii Moldova nr.436-XVI din 28

decembrie 2006 privind administrafia

publicd locald , conform art.ll lin(l )
lit.(c) qi art. 24 dir, Legea privind finantele
publice locale nr. 397-XV din 16 ctombrie
2003 ,cu complectdrile gi modificdrile
ulterioare

2. Cu privire la aprobarea

r ezultate lo r licitaliei
petrecute pe 25.05.202 l "

Primar

Aparatul

primdriei/

Temei: 14 alin. (2) al Legii ,,Privind
Administralia Publica Locala" nr. 436-XVI
din28.12.2006 , art. 10 alin. (10) a Legii
privind prelul normativ qi modul de vlnzare -
cumpdrare a p6mintului nr. 1308 - XIII din
25.07.1997 a Raportului de evaluare qi a

Regulamentului privind licitaliile cu strigare
gi cu reducere aprobat prin Hotlrdrea

Guvernului Republicii Moldova nr. 136 din
t0.02.2009

3. Cu privire la
desemnarea

reprezentan{ilor
consiliului local in
Instan{a deJudecata"

Primar

Aparatul

primdriei/

Temei: afi.t4(2),w din Legea privind
Administratia Publici Locald w.436
din 28 decembrie 2006, in conformitate cu

prevederile Legii nr.l00 din
22.t2.20l7privind actele normative, cu
prevederile art.103 (1) din Codul Civil
al Republicii Moldova, av6nd in vedere

necesitatea reprezentarii drepturilor qi

intereselor Consiliului localDubdsarii
Vechi in instantele judecatoresti in legatura

cu examinarea cauzei intentatl inbaza
cererii de chemare in judecata de SRL

,rAgronovsem ",
4. ,rCu privire la inilierea

inregistrdrii primare

mosive"

Primar

Aparatul
primdriei/

Temei: art.14 alin.(l) din Legeaprivind
adrninistratia public6 localI nr.436-XVI din
28 decembie2006 (Monitorul Oficial al

Republicii Moldova, 2007, nr.32-3 5, art. 1 1 6),

cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

art.55, art. 55t din Legea cadastrului bunurilor
imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
1998,nr.44-46, ert.3l8), cu modificdrile gi

completdrile ulterioare, Legea nr.29 din
05.04.20 I 8 privind delimitarea proprietElii
publice, hotdrArii Guvernului nr.1030 din
12.10.1998 despre unele mdsuri privind



crearea cadastrului bunurilor imobile"

5. .,,Cu privire lo oprobareo

h ota rel or a d mi n i strotiv e

corectate dintre

localitatea Dubdsorii

Vechi gi Corjovo "

Primar

Specialist

Temei: alin.l4 alin (1 ) a Legii Republicii

Moldova nr.43 6-XVl din 28,12.2005,,Privind

Administratia Publicd Local6" cu modificdrile
qi completdrile ulterioare, cu prevederile

Legii 239 12008 privind transparenta in
procesului decizional

6, Cu privire la expunerea

la licitatie
Primar

Aparatul
primlriei/

Temei: 14 alin. (2) al Legii privind

,,Administratia publicl loca16" nr. 436-XVI
din28.12.2006 , art. 10 alin. (10) a Legii
privind preful normativ qi modul de vinzare -
cumpdrare apdmintului nr. 1308 - XIII din

25,07.1997 a Raportului de evaluare qi a

Regulamentului privind licitaliile cu strigare
qi cu reducere aprobat prin Hot6rdrea

Guvernului Republicii Moldova nr. 136 din
t0.02.2009

Secretarul Consiliului local Elena Barburas


