
PROIECT 

 

CONSILIUL LOCAL IVANCEA 

DECIZIE 

 

Nr.________________________ 

Din _______________________ 

 

Cu privire acceptarea dării în locațiune a activelor neutilizate 

de administrația publică locală a comunei Ivancea 

                  

    În temeiul art.10, 118-126 al Codului Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 

19.07.2018, art.3, art.14, alin. (2), lit.b),art. 3, art. 77, alin 2 al Legii privind administrația publică 

locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art. 2, art. 5, lit.b), art. 9, alin.(1), alin.(2), lithi), art.12 lit. g) 

ale Legii nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice; art. 146, alin. 5 

din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152/2014, art.art.8-13, art. 15 ale Legii nr. 239 din 

13.11.2008 privind transparența procesului decizional; pct.2, pct.8, pct.10, alin.2, pct.11, pct.13, 

ale Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 483 din 29.03.2008; pct.1, pct.7 ale Regulamentului privind licitaţiile 

cu strigare şi cu reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.136 din 10.02.2009, demersului 

șefului instituției de educație timpurie din s. Ivancea, dnei N. Gaşper       

CONSILIUL LOCAL IVANCEA DECIDE: 

1.  Se acceptă darea în locațiune a activelor neutilizate din construcție de învățământ și 

educație, proprietate publică domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale 

Ivancea, amplasată în s. Ivancea, raionul Orhei, pe un termen de 5 ani, conform listei 

activelor, stipulate în anexa nr.1 la prezenta decizie. 

2.    Se pune în sarcina autorității executive a comunei Ivancea organizarea și petrecerea 

licitației în conformitate cu prevederile legislației. 

3.     Cheluielile aferente organizării licitației vor fi acoperite din contul alocațiilor aprobate 

în bugetul local Ivancea  pentru anul 2020. 

4. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii acesteia în Registrul de Stat al actelor 

locale, va fi adusă la cunoștința persoanelor vizate și poate fi atacată în Judecătoria Orhei 

în termen de 30 zile de la data comunicării. 

5. Controlul executării prevederilor prezentei decizii revine primarului comunei Ivancea.. 

 

 

 

Primar                                                                                                        Boris OCHIȘOR 

Viceprimar                                                                                            Liliana DOLGHIERU 

Contabil-şef                                                                                       Natalia  CEHOVSCAIA 

Vizat: Secretar al consiliului comunal Ivancea                                          Nadejda COVALI 

 

 

Elaborat: 

Contabil-şef                                                                                       Natalia  CEHOVSCAIA 

  023543249 

 

  

  

 



 

 

Anexa nr.1 

La Decizia Consiliului local Ivancea nr._____ din ___________2020. 

 

Lista activelor neutilizate de administrația publică locală a comunei Ivancea pentru 

darea în locațiune 

 
Adresa 

 

Nr. cadastral Suprafața Destinația 

s. Ivancea, raionul 

Orhei, str. Kvartal Păcii, 

nr. __, nivelul unu 

 

6440205.032.01.022 

 

7,0 m.p 

 

De serviciu 

 

s. Ivancea, raionul 

Orhei, str. Kvartal Păcii, 

nr. __, nivelul unu 

 

6440205.032.01.023 

  

11,9 m.p 

 

 

De serviciu 

 

s. Ivancea, raionul 

Orhei, str. Kvartal Păcii, 

nr. __, nivelul unu 

 

6440205.032.01.025 

 

(2,8)2,93 m.p 

 

coridor 

 

TOTAL  21,8 m.p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la Decizia consiliului comunal Ivancea 

Cu privire la darea în locațiune a activelor neutilizate 

nr.              din                                2020 

 

1.  Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului – contabil-şef – dna 

N. Cehovscaia,  

Coordonat cu primarul – dl B. Ochişor. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 

Avind în vedere faptul că  administrația publică locală a comunei Ivancea are în gestiunea sa 

active neutilizate, luînd în consideraţie demersul șefului instituției de educație timpurie din s. 

Ivancea, dnei N. Gaşper,  se propune darea lor în locațiune. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Se propune acceptarea dării în locațiune a activelor: 
s. Ivancea, raionul Orhei, str. Cvartal Mira, nr. __, nivelul unu, nr. cad.6440205.032.01.022;  

6440205.032.01.023; 6440205.032.01.025 

  

4. Fundamentarea economico-financiară 

Cheltuielile aferente organizării licitației vor fi acoperite din contul alocațiilor aprobate în 

bugetul local Ivancea pentru anul 2020. 

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

     În temeiul art.10, 118-126 al Codului Administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018, 

art.3, art.14, alin. (2), lit.b), art. 77, alin. 2 al Legii privind administrația publică locală 

nr.436/2006, art. 2, art. 5, lit.b), art. 9, alin.(1), alin.(2), lit. h) ale Legii nr. 121/2007 privind 

administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice; art. 146, alin. 5 din Codul educaţiei al 

Republicii Moldova nr. 152/2014, art.art.8-13, art. 15 ale Legii nr. 239/2008 privind 

transparența procesului decizional; pct.2, pct.8, pct.10, alin.2, pct.11, pct.13, ale 

Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 483/2008; pct.1, pct.7 ale Regulamentului privind licitaţiile cu 

strigare şi cu reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.136/2009, în baza demersului 

șefului instituției de educație timpurie din s. Ivancea, dnei N. Gaşper 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Publicat proiectul pentru transparența decizională pe pagina WEB a Primăriei pe data de 

09.07.2020 

8. Constatările expertizei anticorupție Nu este cazul 

9. Constatările expertizei de compatibilitate Nu este cazul 

10. Constatările expertizei juridice Nu este cazul 

11. Constatările altor expertize Nu este cazul 
 

            

Primar                                                      Boris OCHIŞOR 

 

Contabil-şef Natalia CEHOVSCAIA 


