
                                                       DECIZIE nr.                                            Proiect 

din 2021 

or.Rezina. 

 

„Privind transmiterea bunului imobil proprietate publică a oraşului Rezina 

 în gestiunea economică a Î.M. „Piaţa comercială a oraşului Rezina””. 

    

             Examinînd demersul Î.M. „Piaţa comercială a oraşului Rezina” despre transmiterea în 

getsiunea economică a terenului de la intrarea în piață, materialele prezentate, în temeiul deciziei 

nr.8/35 din 10.10.2020 „Cu privire la aprobarea materialellor de delimitare selectivă a bunului 

imobil proprietate publică a orașului Rezina, nr.cadastral 6701209.402” modifictaă prin decizia 

nr.9/16 din 10.12.2020, art.14, alin.(2), lit.b) din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică 

locală, art.8 alin.(6) din Legea nr.523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităților 

administrativ teritoriale, Hotărîrii Guvernului nr.901/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, consiliul orăşenesc Rezina, 

raionul Rezina,      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

DECIDE: 

 

               1.Se transmite Î.M. „Piaţa comercială a oraşului Rezina” în gestiune economică bunul 

imobil proprietate publică a oraşului Rezina după cum urmează: 

 

nr. 

d/o 

Denumirea bunului  adresa suprafața 

(ha)  

modul de 

folosință 

domeniul 

1. Teren cu nr. cadastral  

6701209.402 

or.Rezina bl. Alexei 

Șciusev intrarea în 

piața comercială 

0,0157 ha Teren pentru 

construcții 

public 

 

2.Se  împuternicește primarul orașului Rezina cu dreptul de a institui 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 

3. Se obligă Î.M. „Piaţa comercială a oraşului Rezina” să folosească bunul imobil 

confrom destinației și modului de folosință a lui. 

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                                                                   Lilia Răileanu 

 

Coordonat: 

 primarul or.Rezina                                                                                      Simion Tatarov 

 arhitect șef al orașului                                                                                 Anisia Udrea 

specialist principal                                                                                         Oxana Purice 

 

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


                                                       NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

la proiectul deciziei consiliului orășenesc  „Privind transmiterea bunului imobil proprietate 

publică a oraşului Rezina în gestiunea economică a Î.M. „Piaţa comercială a oraşului Rezina””. 

 

1.  Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și scopul. 

 

Proiectul deciziei a fost elaborat întru satisfacerea nemijlocită a necesităților populației din 

teritoriul administrat, cu scopul de a amenaja terenul de la intrarea în piața comercială 

orășenească și realizarea competențelor de către consiliul orășenesc prevăzute  art.14 alin.(1) din 

Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală, art.8 alin.(6) din Legea nr.523/1999 cu 

privire la proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale, consiliul local are drept de 

inițiativă și decide în condițiile legii, în toate problemel de interes local, cu excepția celor care 

țin de competența altor autorități publice. 

 

2. Principalele prevederi ale proiectului 

Prin intermediul prezentului proiect de decizie se propune de a transmite Î.M. „Piaţa 

comercială a oraşului Rezina” în gestiune economică terenul proprietate publică din domeniul 

public, cu nr. cadastral 6701209.402, amplasat pe str.Șciusev, intrarea în piață, cu suprafața de 

0,0157 ha. 
 

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

financiare. 

 

 

  

Secretarul consiliului orăşenesc                                                                   Lilia Răileanu 

 

 

 


