
                                                      DECIZIE nr.                                  Proiect 

din 2021 

or.Rezina. 

 

 

„ Cu privire la restituirea  în proprietatea publică a raionului Rezina a havuzului și 

 valoarea lucrărilor de amenajare a scuarului din str.27 August, nr.1” 

 

Examinînd nota informativă a primăriei or.Rezina, în temeiul art.14 alin.(2) lit.c) din 

Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală, art.9 alin.(2) lit.j) din Legea nr.121/2007 

privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, art.1206 alin.(2) din Codul Civil 

nr.1107/2002, consiliul orăşenesc Rezina, raionul Rezina, 

 

DECIDE: 

1. Se declară, în termen, rezoluțiunea transmiterii gratuite a havuzului și valoarea 

lucrărilor de amenajare a scuarului din str.27 August, nr.1 în sumă de 598550 lei din cauza 

viciilor trecute sub tăcere cu viclenie. 

2. Se restituie în proprietatea  publică a raionului Rezina havuzul și valoarea lucrărilor de 

amenajare a scuarului din str.27 August, nr.1 în sumă de 598550 lei. 

3.Primarul or.Rezina va numi reprezentanți din cadrul primăriei în comisia de transmitere 

în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului 

cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică. 

4.Primăria or.Rezina va aduce la cunoștința publică prezenta decizie și o va plasa pe site-

ul www.actelocale.gov.md. 

 

 

Preşedinte al şedinţei                                                                                     

 

Secretarul consiliului orăşenesc                                                                   L.Răileanu 

                                                              

Coordonat: 

 primarul or.Rezina                                                                                      S.Tatarov 

 arhitect șef al orașului                                                                                 A.Udrea 

contabil șef                                                                                                   T.Slivinskaya 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.actelocale.gov.md/


                                                         NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei consiliului orășenesc  „ Cu privire la restituirea  în proprietatea publică a 

raionului Rezina a havuzului și valoarea lucrărilor de amenajare a scuarului din str.27 August, 

nr.1” 

   

1.  Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și scopul. 

 

Proiectul deciziei a fost elaborat cu scopul realizării competențelor de către consiliul 

orășenesc prevăzute  art.14 alin.(2) lit.a
 
), lit.d) din Legea nr.436/2006 privind administraţia 

publică locală, consiliul local administrează bunurile domeniului public și celui privat ale 

orașului decide în privința actelor juridice de administrare sau de dispoziție privind bunurile 

domeniului public ale orașului. 

 

2. Principalele prevederi ale proiectului 

Prin intermediul prezentului proiect de decizie se propune de a restitui raionului Rezina 

havuzul și valoarea lucrărilor de amenajare a scuarului din str.27 August, nr.1. 

În fapt, prin decizia consiliului raional Rezina nr.7/30 din 01.10.2015 „Cu privire la 

transmiterea cu titlul gratuit a unor bunuri din proprietatea aparatului președintelui” s-a transmis 

gratuit primăriei or.Rezina havuzul și valoarea lucrărilor de amenajare a scuarului din str.27 

August, nr.1 în sumă de 598550 lei. La 7 octombrie 2015, consiliul orășenesc Rezina cu votul a 

18 consilieri, a primit mai multe bunuri inclusiv și havuzul. Țin să menționez faptul că, 

procedura de transmitere a fost încălcată de la bun început, nu s-a respectat art.8 alin.(4), art.13 

din Legea nr.523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale, art.9 

alin.(2) lit.i) din Legea nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, 

înainte de a transmite  bunurile de către raion trebuia deja să fie acordul consiliului local. 

Bunurile menționate au fost transmise în gestiune economică Î.M.„Servicii Comunal 

Locative Rezina”, care pe parcursul activității a constatat că, havuzul nu poate fi pus în funcție 

din cauză că, suprafața este deteriorată,  iar teracota de pe fundalul havuzului este ridicată cu tot 

cu betonul de pe întreaga suprafață și apa pătrunde în stația de pompe. 

Primăria or.Rezina s-a adresat consiliului raional Rezina să soluționeze problema cu 

antreprenorul, care a a executat lucrările, în baza contractului de antrepriză. 

Pînă în prezent părțile nu și-au onorat obligațiunile prevăzute în contract la capitolul calitatea 

lucrărilor. 

Astfel, considerăm că, proprietarul inițial a trecut sub tăcere cu viclenie sau din culpă gravă 

viciile bunurilor donate. 

 

3. Fundamentarea economico-financiară: Prezentul proiect de decizie nu necesită cheltuieli 

financiare, or, restituirea bunurilor va absolvi  bugetul orașului Rezina de cheltuieli 

suplimentare pentru reparație și întreținere. 

 

 

 

Secretarul consiliului orășenesc Rezina                                                  Lilia Răileanu 

 

 

 


