Proiect de decizie:9

DECIZIA

nr. din

iunie 2021

efectu area unor modificiri in decizia consiliului local 1.4
din 16.04 .2021,,Cu privire la transmiterea in comodot o bunurilor imobile
Consiliului ruional Criuleni in bazo demersului nr,40 din 28,07.2027o,

2. Cu privire

la

Raportor, dna Elena Barburas, secretarul consiliului local
Avizare: Comisia consultativa buget, economie, finante.

in temeiul art. 43 qi art.46 al Legii privind,,Administra[ia public6 local6"
nr. 43612006, avdndin vedere demersul Consiliului raional Criuleni nr.40 din 28.01.2021, cu
privire la transmiterea in comodat a unor bunuri imobile, in temeiul Hotdr0rii Guvernului nr.
bOttZOtS pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor
proprietati public6, art. 9 alin 2 lit. h) al Legii m,21112007 privind administrarea qi
deetatizarca proprietElii publice, Legii nr. 52311999 cu privire la proprietatea publicd a
unitalilor administrativ-tlritorial, avizul comisiei de specialitate , Consiliul Local Dubdsarii
Vechi,
DECIDE:
l.Se modifici pct.1 al deciziei din 15.04.2021, $i anume textul :Se accept6

rcziliercacontractului de comodat nr.1 din 02.01 .2013, incheiat intre primdria
Dublsarii Vechi qi Liceul Teoretic ,,N.Donici" qi se restituie bunul proprietate
publicd (edificiul instituliei) prim6riei. Responsabil se desemneazd dl.Vitalie
Casian, primarul localitdgii Dubdsarii Vechi se substituie cu textul : Se
acceptd rezilierea contractului de comodat nr.17 din 04.08 .2017, incheiat intre
primaria Dubdsarii Vechi qi Liceul Teoretic ,,N.Donici" qi se restituie bunul
proprietate publicd (edificiul instituliei) primdriei. Responsabil se desemneazd
dl.Vitalie Casian, primarul localitdlii
Dubdsarii Vechi
Se modificd pct.3 al deciziei nr. 1.4 din 16.04.202L din textul
Se transmitin comodat bunurile imobile indicate la pct.2 citre Consiliul
raional Criuleni pentru o perioadi de 25 aniin vederea realizirii
competenlelor pentru prestarea serviciilor de educalie cu textul :
Se permite Consiliului raional Criuleni de a transmite in subcomodat bunurile
indicate in pct.2 al deciziei citre instituliile - Liceul Teoretic ,,Nicolae Donici"gi
$coala Primar6 ,,Haralambie Corbu" pentru o perioadd de 25 aniin vederea
realizSrii competenlelor pentru prestarea serviciilor de educalie.
2. Controlul indeplinirii prevederilor prezentei decizii se pune in seama
secretarului Consiliului local, Elena Barburas.
3. Prezenta decizie intrd in vigoare la data adoptdrii gi publicdrii in Registrul de
stat al actelor locale, responsabil Elena Barburas
Pregedintele gedintei CL
Secretarul gedintei CL

NotI informativl la proiectul de decizie
Cu privire la efectuarea unor modificiri in decizia consiliului local 1.4 din 16.04.2021,,Cu privire la
tronsmitereo in comodat a bunurilor imobile Consiliului roional Criuleni ?n bazo demersului nr,40 din
28.07.2027".
1. Denumirea autorului qi, dupi caz, a participan{ilor la elaborarea proiectului
Primdria s,Dubasarii Vechi, secretarul consiliului local Elena Barburas
2. Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ si finatititile urmlrite
Elaborarea proiectului de decizie este intocmit conform prevederilor Hot6r6rii Guvernului nr.90ll20l5 pentru
aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate public6, art. 9 alin 2 lit. h) al Legii
nr.2lll2007 privind administrarea gi deetatizarea proprietilii publice, Legii nr. 52311999 cu privire la proprietatea
public[ a unitdlilor administrativ-teritoriale, art. 1234-1241 din Codul Civil, Legii nr. 10012017 cu privire la actele
normative, art. 43 qi art. 46 al Legii privind Administralia public[ locald nr. 43612006,
Prevederele proiectului de decizie se bazeazl pe efectuarea unor modificlri in decizia consiliului local din
16.04,2021

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legisla{iei
na(ionale cu legisla{ia Uniunii EuropeneNu este aplicabil
4. Principalele prevederi ale proiectului qi eviden{ierea elementelor noi

PrincipaIeleprevederialeproiectului,,Cuprivirelatransmitereatncomodatat,uniiiM
raional Criuleni este efectuarea moditicarii pct.1 aldecizieidin 16.04.2021gianume textul :Se acceptd rezilierea
contractului de comodat nr.1 din 02.01.2013, incheiat intre primiria Dublsarii Vechi gi Liceul Teoretic ,,N.Donici" qi
se restituie bunul proprietate publicd (edificiul instituliei) primiriei. Responsabil se desemneazi dl.Vitalie Casian,
primarul localit5lii Dubdsarii Vechi se substituie cu textul : Se acceptd, rezilierea contractului de comodat nr.l7 din
04.08.2017, incheiat intre primdria Dubdsarii Vechi qi Liceul Teoretic ,,N.Donici" gi se restituie bunul proprietate
public[ (edificiul instituliei) primdriei. Responsabil se desemneazl dl.Vitalie Casian, primarul localitafii bu6asarii Vechi
Se modifici pct.3 al deciziei nr. 1.4 din 16.04.2021 din textul
Se transmit in comodat bunurile imobile indicate la pct.2 cdtre Consiliul raional Criuleni pentru o perioadi de 25 ani in
vederea realizdrii competenlelor pentru prestarea serviciilor de educalie cu textul :
Se permite Consiliului raional Criuleni de a transmite in subcomodat bunurile indicate in pct.2 al deciziei cdtre
institutiile - LiceulTeoretic,,Nicolae Donici"gigcoala Primari,,Haralambie Corbu" pentru o perioadd de 25 aniln

vederearea|izdriico@aserviciilordeeduca|ie.

5. Fundamentarea economico-financiari implementarea proiectului de decizie nu prevede cheltuieli
suplimentare, sursele financiale adaugdtoare
6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare

Proiectulseincorporeazd,inconformitatecuprevederiloractelornormative;n,
privind finanlele publice locale, art. 14 alin. 2lit. (n) al Legii 43612006 privind administralia public6.
7. Avizarea qi consultarea publici a proiectului

Conformart,32alLegiinr.100l20l7cuprivirelaactelenormativeinvi
ayizat de c6tre secretraul consiliului local
in scopul respectdrii prevederilor Legii nr.239/2008, proiectul de decizie cu actele de rigoare au fost
plasate pe pagina web a primdriei:wwwdubasariivechi, cu inaintarea ulterioar6 pentru avizare la comisiile de
specialitate ale consiliului local qi spre aprobare in cadrul gedinfei consiliului local.
8. Constatlrile expertizei antic,oruptie

Expertiza nu a fost efectuati.
Nq lunt prezenti fagtori de risc ce ar determina aparifia riscurilor de corup(ie.
9. Constatlrile expertizei de compatibilitateNu este aplicabil
10. Constatlrile expertizei iuridice
Proiedul de decizie a fost elaborat conform pie"
C_onstat[rile expertizei juridice fiind efectuate de cdtre subdiviziunea de specialitate din cadrul APL in conformitate cu art. 37 alin (6)
din Legea nr.l00/2017 $i inaintat spre avizare Comi iei consultative de speciatitate a consiliului local.

11. Constatirile altor expertizeNu este aplicabil

Proiectul de decizie se prezint[ comisiilor consultative
pentru examinare qi aprobare in qedinf6.
Proiectul de decizie este elaborat
De cdtre secretar

Cl

E,Barburas

de

specialitate spre avizare

qi

consiliului local

