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PROIECT 
D E C I Z I E 
mun. Cahul 

Nr. ________                                                                                 ________ 2022 

Cu privire la transmiterea în comodat a unui bun imobil 
 
 În temeiul art. 1234 – 1241 din Codul civil al Republicii Moldova, art.43 alin.(1) 
lit.c) și art.46 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, art.9 alin.(2) 
lit.h) din Legea nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, 
Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015, avizului Comisiei consultative de specialitate 
probleme sociale (învățământ, tineret, sport, cultură, asistență socială, protecția 
drepturilor copilului, utilizarea forței de muncă), în scopul optimizării cheltuielilor ce țin 
de întreținere, precum și creării condițiilor optime de activitate, având în vedere demersul 
Direcției generale asistență socială și protecție a familiei, Consiliul Raional Cahul 

DECIDE: 
1. Se transmite în comodat Direcției generale asistență socială și protecție a familiei 

Cahul, pe un termen de 3 ani, bunul imobil amplasat pe adresa: mun.Cahul, str. 
Ștefan cel Mare nr.110, numărul cadastral 1701112116, cu suprafața totală de 
761,9 m.p. (conform extrasului din Registrul bunului imobil). 

2. Se împuternicește Președintele raionului Cahul să încheie contract de comodat cu 
șeful Direcției generale asistență socială și protecție a familiei. 

3.  Secția contabilitate din cadrul Aparatului președintelui va transmite  bunul imobil 
specificat în punctul 1 al prezentei decizii, în conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 901/2015. 

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei consultative 
probleme sociale (învățământ, tineret, sport, cultură, asistență socială, protecția 
drepturilor copilului, utilizarea forței de muncă ). 

 
        Preşedintele şedinţei  

    Consiliului Raional Cahul                                    
       
    Contrasemnează: 
          Secretarul  
Consiliului Raional Cahul                                      Cornelia PREPELIȚĂ 

 
Elaborat: O.  Radu, șef Direcţia generală asistenţă socială şi protecţie a  familiei 
Coordonat: E. Daud, vicepreşedintele raionului                               
                   C. Hodenco, șef Direcția generală finanțe                         
Avizat pentru legalitate: L. Răileanu, specialist principal (jurist)         
Avizat: C. Prepeliţă,  secretarul Consiliului Raional                             

 

 



 

 

 

NOTĂ  INFORMATIVĂ 
la proiectul de decizie: Cu privire la transmiterea 

în comodat  
 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 
Proiectul deciziei este elaborat de către Direcția Generală asistență socială și 
protecție a familiei, în temeiul capit. VI, art. 1234 – 1241 din Codul Civil al RM, 
art.43 alin.(1) lit.c) și art.46 din Legea privind administraţia publică locală nr. 
436/2006, art.9 alin.(2) lit.h) din Legea nr.121/2007 privind administrarea şi 
deetatizarea proprietăţii publice și Hotărîrii Guvernului nr. 901/2015 pentru 
aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor 
proprietate publică, 
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 
urmărite  
În scopul optimizării cheltuielilor ce țin de întreținere, precum și creării condițiilor 
optime de activitate, 
 
3. Fundamentarea economico-financiară 
Sursele financiare pentru implementarea prezentului proiect nu sunt necesare de a 
fi alocate. 
4. Avizarea și consultarea publică a proiectului 
În conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, 
proiectul deciziei ,,Cu privire la transmiterea în comodat a fost coordonat cu  
președintele raionului, avizat de secretarul Consiliului Raional. În scopul 
respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul 
decizional, proiectul deciziei este plasat pe pagina web oficială a Consiliului 
Raional www.cahul.md la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Anunțuri 
privind organizarea consultării publice. 
 
 
Oxana RADU, 
Șef al DGAS                                                                          
 


