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PROIECT
DECIZIE
mun. Cahul
Nr. ________

________ 2020
20

Cu privire la acceptarea transmiterii
în comodat a unor spații
spa din bunl imobil
proprietate a comunei Moscovei
În temeiul art. 43 alin.(1) lit. c)) din Legea privind administraţia publică locală
nr. 436/2006, art. 9 alin.. (2) lit. (h) din Legea nr. 121/2007
121 2007 privind administrarea şi
deetatizarea proprietăţii publice, Titlul III,
II secțiunea a 9-a,
a, capitolul VI Comodatul
din Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002,
1107
Regulamentului cu privire la
modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 901/2015,
2015, Deciziei Consiliului comunal Moscovei nr. 10/07 din
29.11.2018
.2018 „Cu privire la examinarea cererii Consiliului Raional Cahul cu privire
la transmiterea în comoda a încăperilor din clădirea administrativă amplasată în
intravilanul s. Moscovei”,
Moscovei” avizului Comisiei consultative de specialitate economie,
reforme, buget, finanțe
țe și relații transfrontaliere,
transfrontaliere, Consiliul Raional Cahul
DECIDE:
1. Se acceptă transmiterea în comodat,, pe un termen de 25 de ani, a încăperilor din
bunul imobil proprietate a comunei Moscovei, conform
orm anexei.
2. Se împuternicește
ște Președintele raionului să semneze contractul
contract de comodat,
încheiat între Consiliul comunal Moscovei și Consiliul Raional Cahul.
Cahul
3. Secția agricultură, relaţii funciare şi cadastru va asigura modificarea
documentaţiei cadastrale în conformitate cu prevederile prezentei decizii.
4. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în responsabilitatea
vicepreședintelui
ședintelui raionului Cahul, dl Ruslan Nedov, și Comisiei consultative de
specialitate economie, reforme, buget, finanțe
finan și relații
ții transfrontaliere.
transfrontaliere
Preşedintele şedinţei
Consiliului Raional Cahul
Contrasemnează:
Contrasemnează
Secretarul
Consiliului Raional Cahul

Cornelia PREPELIȚĂ
PREPELI

Elaborat și avizat
vizat pentru legalitate: L. Răileanu,
Răileanu specialist principal (jurist) ____________
Coordonat: R. Nedov, vicepreşedintele
preşedintele raionului_________________
raionului
N.Basarab, specialist în relații
ții funciare și cadastru_______________
Avizat: C. Prepeliţă, secretarul Consiliului Raional_____________
Raional

Anexă
la Decizia Consiliului Raional Cahul
nr.______
din______2020

Lista spațiilor din bunul imobil
preluat în comodat de către Consiliul Raional Cahul de la unitatea administrativteritorială de nivelul întîi – comuna Moscovei

Locul amplasării
bunului imobil
Intravilanul
comunei
Moscovei, r.
Cahul

Modul de
folosință
Construcție de
sănătate, asistență
socială

Suprafața
66,4 m2

12,0 m2
20,9 m2
33,5 m2

Tipul
bunului
imobil
Construcție

Încăperea
A 12
Încăperea
A 13
Încăperea
A 14

Numărul
cadastral
1734203146.01

Termenul
contractului
25 ani

