
Cu privire la transmiterea in folosintii cu titlul gratuit, 
prin contract de comodat a unor Spatii" 
Raportor, Vitalie Casian, primar 
Avizare: Comisia consultativa buget, economie, finante. 
In terneiul art. 43 ~i art.46 al Legii privind.Adrninistratia publica locala" 

nr. 436/2006, ,in temeiul Hotararii Guvernului nr. 90112015 pentru aprobarea Regulamentului 
cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publica, art. 9 alin 2 lit. h) al Legii 
nr. 21112007 privind administrarea ~i deetatizarea proprietatii publice, Legii nr. 52311999 cu 
privire la proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritorial,, precum si a avizului 
comisiei consultative, Consiliul Local Dubasarii Vechi, 

DECIDE: 
I.Se transmite In folosinta ternporara, institutiei Scolii de Arte din s.Dubasarii Vechi, 
incaperile cu destinatie nelocativa nr.-14, cu S-41,8 1112 ~i nr.9 cu S-56,5 1112, din bunul imobil 
cu numarul cadastral 3133320357.01, Centrului de Cultura si Agrernent amplasat in satul 
Dubasarii Vechi raionul Criuleni, pentru a fi utilizata primordial in scopul desfasurarii orelor 
de Teatru si orelor de dans de la Scoala de Arta, cu achitarea cheltuielilor pentru consumul de 
energie electrica ~i terrnica ~i a efectuarii lucrarilor de reparatii curente. 
2. Se imputerniceste Prirnarul V.Casian, cu dreptul de a sernna contractul de comodat si de 
aprobare a actului de transmitere a bunului dat. 
3.Responsabil de executarea deciziei se desernneaza dl.Vitalie Casian, primarul localitatii 
Dubasari i Vechi. 
4.Prezenta decizie intra in vigoare la data adoptarii ~i publicarii in Registrul de stat al actelor 
locale, responsabil dna Elena Barburas 

PROIECT DE DECIZIE 1.8 



De catre primar Vitalie Casian_~~·~----- 

Proiectul de decizie este elaborat 

Proiectul de decizie se prezinta comisiilor consultative de specialitate spre avizare 91 consiliului local pentru 
examinare 9i aprobare In sedinta. 

1. Denumirea autorului si, dupa caz, a partic~ntilo~_elaborarea proiectului 
Primdria s.Dubasarii Vechl , dl.Vitalie Casian, primar, 

2. Conditiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ si finalitatile urm_arit~-- 
Elaborarea proiectului de decizie este intocmit conform prevederilorln temeiul art. 43 si art.46 al Legii privind.Administratia 
publica local a" 436/2006, .in temeiul Hotararii Guvernului nr. 901/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu 
privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publica, art. 9 alin 2 lit. h) al Legi i nr. 211/2007 privind 
administrarea ~i deetatizarea proprietatii publice, Legii nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publica a 
unitatilor administrativ-teritorial 

3. Descrierea gradului de cornpatibilitate pentru proiectele care au ca scop arrnonizarea legislatiei nationale cu 
legislatia Uniunii Europene 
Nu este aplicabil 
4. Principalele prevederi ale proiectului si evidentierea elementelor noi 

- Principalele prevederi ale proiectului trans mi terea in folosinta temporara ins ti tutiei Seo Iii de Arte 
Dubasarii Vechi, incaperile cu destinatie nelocativa nr.-14, cu S-41,8 1112 si nr. 9 cu S-56,5 1112, din bunul imobil 
cu nurnarul cadastral 3133320357.01, Centrului de Cultura si Agrement amplasat in s. Dubasarii Vechi raionul 
Criuleni, pentru a fi utilizata primordial in scopul clesfasurarii orelor de Teatru ~i orelor de dans de la Scoala de 
Arta, cu achitarea consumului de energie electrics ~i gaze naturale .. 

f--- ---------------~---·-------~-----------~-----~--------~- 
5. Fundamcntarea economico-financiara implernentarea proiectului de decizie nu prevede cheltu iel i sup I imentare, 
sursele financiare adaugatoare 
6. Modul de incorporare a actului in cadrul norrnativ in vigoare 

Proiectul se incorporeaza 'in conformitate cu prevederilor actelor normative art.29 alin. 3 al Legii nr.397 /2003 privind 
finantele publice locale, art. 1 4 a Ii n. 2 Ii t. ( n) al Legii 436/2006 privind adrninistratia publica. 

7. Avizarea si consultarea publica a proiectului 

Conform art. 32 al Legii nr. I 00/2017 cu privire la actele normative In vigoare, proiectul de decizie a fost avizat de catre 
pri maru I satu I u i 

In scopul respectarii prevederilor Legii nr.239/2008, proiectul de decizie cu actele de rigoare au fost plasate pe 
pagina web a primariei:wwwclubasariivechi.mcl, cu inaintarea ulterioara pentru avizare la cornisiile de specialitate ale 
consiliului local 9i spre aprobare In cadrul sedintei consiliului local. 

8. Constatarile expertizei anticoruptie 

Expertiza nu a fost efectuata. 
- Nu sunt prezenti factori de rise ce ar d_eterrnina api:i:_ri\ia riscurilS)_i:__c!~~orupj:ie_. ____ . 

9. Constatarile expertizei de compatibilitate 
Nu este aplicabil 
10. Constatarilc expertizei juridice 

Proiectul de decizie a fost elaborat conform prevcderilor legislatiei in vigoare ~i respcctarca norrnelor de tchnica legislativa. Constatarile expertizei 
juridice fiind efectuate cle catre subdiviziunea de specialirate din cadrul APL in conformitare cu an. 37 al in (6) clin Legea nr. I 00/2017 si inaintat spre 
avizare Cornisiei consultative de special.itate a consiliului local. 
11. Constatarile altor expertise 

Nu este aplicabil 

Nota inforrnativa la proiectul de decizie: 1.8 
,, Cu privire la transmiterea in folosintii cu titlul gratuit, 

prin contract de comodat a unor Sptuii" 
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