
REPUBLICA MOLDOVA PECnyfiJIHKA MOJIAOBA 

PAHOHHblH COBETCONSILIUL RAIONAL

LEOVA JIEOBA

D E C I Z I A  nr. 5.4 proiect

din 10.12.2020 or. Leova

”Cu privire Ia modificarea deciziei 
nr. 3.10 din 25.06.2020 „Cu privire 
Ia transmiterea în comodat a 
unor suprafeţe din construcţia 
Consiliului raional Leova”'”

în conformitate cu art. 43 alin. (1), lit. c) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, 
privind administraţia publică locală, capitolul VI Procedeele tehnice Aplicabile 
Actelor Normative, Secţiunea I modificarea actului normativ ai Legii nr. 100 din 
22.12.2017 ”Cu privire la acte normative”, art.9 alin.(2), lit. h) al Legii nr. 121- 
XVI din 04.05.2007, privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, art. 
1234 al Codului Civil rir.1107 din 06.06.2002, demersul 01-9-299 din 20.11.2020 
al Direcţiei Învăţămînt a Consiliului raional Leova, Consiliul raional Leova

1. Se modifică decizia nr. 3.10 din 25.06.2020 ”Cu privire la transmiterea în 
comodat a unor suprafeţe din construcţia Consiliului raional Leova”” după 
cum urmează:
la pct.l lit. (a) - se exclude sintagma "suprafaţa de 1178,6 m.p (et I - 
722,6 m.p, et II- 456,0 m.p ” şi

- se include sintagma ” suprafaţa de 1028,79 m.p (et I- 634,90, et II -  
393,89 m.p) ”.

la pct.l lit. (b) - se exclude sintagma ”smprafaţa de 442,1 m.p ( et I - 
225,1 m.p, et II- 217,0 m.p) ” şi
- se include sintagma "suprafaţa de 591,91 m.p (et I -  312,80 m.p, et II -  
279,11 m.p) ".
2. Se completează decizia susnumită cu punctul 3, care va avea următorul 

conţinut: ”Se transmite în comodat suprafaţa de 351,4 m.p (subsol) la 
nivel de încăpere din construcţia cu nr. cadastral 5701216002.01, 
proprietatea Consiliului raional Leova, situată pe adresa or. Leova, ştir.

D E C I D E :



Ştefan cel Mare nr.90, Direcţiei Învăţămînt a Consiliului raional Leova, 
pentru amplasarea Şcolii Sportive Raionale”.

3. Se modifică anexele 1 şi 2 a prezentei decizii după cum urmează:
la anexa 1

- se exclude sintagma ”etajul I 21-15,6 m.p, 22-72,10 m.p; etajul II , 1- 
89,40 nn.p, 24-31,90 m.p, 25-2,70 m.p” şi
- se include sintagma "etajul II 1-61,89 m,p”

la anexa 2
se include sintagma "etajul I 21-15,6 m.p, 22-72,10 m.p , etajul II 24- 

31,90 m.p, 25-2,70 m.p, 1- 27,51 m.p , pentru Şcoala Sportivă raională".
4. Modificările efectuate să se perfecteze conform legislaţiei, prin Acord 

adiţional.
5. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama preşedintelui 

raionului Leova, dl Nicolae Priţcan.

Preşedintele şedinţei 
Consiliului raional

Secretarul
Elena Copoţ



N O T Ă  I N F O R M A T I V Ă

la proiectul de deicizia nr. 5.4 din ”10 ” 12 2020

”Cm privire Ia modificarea deciziei nr. 3.10 din 25.06.2020 „Cu privire la 
transmiterea în comodat a unor suprafeţe din construcţia Consiliului 
raional Leova””

1. Denumirea autorului şi după caz a participanţilor Ia elaborarea 
proiectului.

Condiţiile ce au impus Ia elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite prin 
implementarea noilor reglementări

Autorul Proiectului de decizie n r .__este Direcţia Învătămînt a Consiliului
raional Leova.

Proiectul deciziei a fost elaborat în temeiul cu art. 43 alin. (1), lit. c) al 
Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind administraţia publică locală, Legea 
100 din 22.12.2017 ”Cju privire la acte normative”, capitolul VI Procedeele tehnice 
Aplicabile Actelor Normative Secţiunea 1 modificarea actului normativ, art.9 
alin.(l), lit. h) al Legii nr. 121-XVI din 04.05.2007, privind administrarea şi 
deetatizarea proprietăţii publice, art. 1234 al Codului Civil
nr.1107 din 06.06.2002, demersul 01-9-299 din 20.11..2020 al Direcţiei 
învătămînt din subordinea Consiliului raional Leova, .
2. Principalele prevederi ale proiectului

Prezentul proiect de decizie, este solicitat de către Direcţia Invăţămînt a 
Consiliului raional Leova, pentru amplasarea Şcolii Sportive raionale .
3. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea prezentului proiect de decizie nu presupune cheltuieli 
financiare suplimentare din bugetul raţional.
4. Modul de încorporarea actului în cadrul normative în vigoare

Proiectul de decizie necesita modificarea şi completarea deciziei Consiliului Raional 
nr. 3.10 din 25.06. 2020 „Cu privire la transmiterea în comodat a unor suprafeţe din 
construcţia Consiliului raional Leova”.

5. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina web a Consiliului 
raţional Leova.

Specialist principal în cadrul aparatului 
preşedintelui raionului Leova Tatiaea Stoiu


