
 

 

 

Proiectul de decizie 

 

Cu privire la modificarea și 

completarea unei decizii 

 

 

 Proiectul de decizie          Cu privire la modificarea și  completarea unei decizii  a 

fost elaborat de specialistul principal al Secţiei Economie  și în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional este propus 

spre consultare publică. 

     Recomandările pe marginea proiectului de decizie sus menționat, pot fi expediate 

până pe data de 14 septembrie 2022, în adresa dnei Ana Reliţchi, la adresa 

electronică: consiliu@soldanesti.md , la numărul de telefon: 0272 2 24 38 sau 

la adresa: or. Şoldăneşti. str. 31 August 1, Consiliul raional Şoldăneşti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://crstraseni.md/media/files/files/cu_privire_la_execut__semian__a_buget_raion__2020_8372676.pdf
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PROIECT 

 
 

DECIZIE nr.5-12 

 

                                                                                                 din  15 septembrie 2022 

 

 

Cu privire la modificarea și 

 completarea unei decizii 

 

 

În conformitate cu art.43 alin.(1),lit.c) din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI 

din 28.12.2006, a Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative și în   baza deciziei 

Consiliului orăşănesc Șoldănești nr.6-9 din 08.07.2022 ,,Cu privire la modificarea și completarea 

deciziei nr.13/16 din 13 decembrie 2019 “ , Consiliul raional Șoldănești  DECIDE : 

 

Articol unic: Se modifică și se completează pct.I al Deciziei  Consiliului raional  

Șoldănești nr.1-19 din 23.01.2020  ,,Cu privire la acceptarea transmiterii în gestiune  a bunurilor 

proprietate publică” și va avea următorul conținut: 

- Se acceptă transmiterea în gestiunea Consiliului raional Șoldănești, cu titlu gratuit, în baza  

contractului de comodat a bunurilor imobile proprietate publică a Primăriei or.Șoldănești, amplasate 

în or.Șoldănești, str.Victoriei 24 cu nr.cadastral 8301116.258 -  teren cu suprafața 1,292 ha , 

construcție (01) clădirea Liceului teoretic ,,Ștefan cel Mare”cu suprafața totală de 899,7 m2 și 

construcțiile auxiliare : (02) cu suprafața de 672,8 m2;  (03) cu suprafața de 55 m2; (04) cu suprafața 

de 130,6 m2; (05) cu suprafața de 46,1 m2; (06) cu suprafața de 403,5 m2, în  continuare după text. 

 

Secretarul Consiliului raional                                                             Liubovi Vidrașco 

AVIZAT:  

Specialist principal în probleme juridice                                            Vladimir Coreţchi 

Specialist principal, secţia economie                                                  Ana Reliţchi 
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Nota informativă 

   La  proiectul  deciziei  ,, Cu  privire  la modificarea și completarea unei decizii ” 

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

             Consiliul Raional Șoldănești,secția economie 

2. Condițiile  ce  au impus  elaborarea  proiectului  actului  normativ  și  finalitățile  

urmărite 

În  conformitate cu  art.43 ali.1 lit.c,din Legea privind administrația publică locală nr.436-

XVI din 28.12.2006, a Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative și în baza 

Deciziei Consiliului or.Șoldănești nr.6-9 din 08.07.2022 ,, Cu privire la modificarea și 

completarea deciziei nr.13-16 din 13 decembrie 2019 “ 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 

Elaborarea proiectului de decizie are grad de compatibilitate ce ține de legislația similar 

existent în statele membre ale Uniunii Europene.  

4. Principalele  prevederi  ale proiectului  și  evidențierea  elementelor  noi 

Reeșind din coținutul actelor normative menționate,modificarea deciziei are ca scop 

transmiterea în gestiunea Consiliului Raional cu titlu gratuit, în  baza contractului de 

comodat a bunurilor imobile proprietate publică a Primăriei or.Șoldănești, amplasate în 

or.Șoldănești, str.Victoriei 24 cu nr. cad.8301116.258 – teren cu suprafața de 1,292 ha, 

construcție (01) clădirea Liceului Teoretic ,,Ștefan cel Mare”cu suprafața totală de 899,7 

m2 și construcțiile accesorii: (02) cu suprafața de 672,8 m2; (03) cu suprafața de 55 m2; (04) 

cu suprafața de 130,6 m2; (05) cu suprafața de 46,1m2; (06)  cu suprafa’a de 403,5 m2. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Transmiterea cu titlu gratuit în baza contractului de comodat a bunurilor imobie proprietate 

publică  nu necesită cheltuieli financiare. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Emiterea deciziei  duce la aprobarea modificărilor și completărilor  la decizia transmiterii 

bunurilor imobile cu nr.cadastral 8301116.258  teren cu suprafața totală de 1,292 ha și 

construcțiile 01,02,03,04,05,06 conform planului geometric  în gestiunea Consiliului 

Raional. 

7. Constatările expertizei juridice 

Proiectul de decizie a fost avizat de către specialistul principal în probleme juridice, 

secretarul consiliului. 

8. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării Regulamentului cu privire la procedurile de asigurare a transparenței 

în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor de către Consiliul Raional Șoldănești 

aprobat prin decizia nr. 4-8 din 30.05.2013, proiectul cu informația anexată a fost publicat 

pe pagina web a Consiliului Raional www.soldanesti.md, Transparența decizională. 

 

 
Specialist principal secția economie                                 Ana Relițchi 

 
 

 

http://www.soldanesti.md/
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