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D E C I Z I A  nr.^.6 proiect

din 14.10.2021 or. Leova

„Cu privire la transmiterea în comodat”

în conformitate cu art. 43 alin. (1) lit. c) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, 
privind administraţia publică locală, art.9 alin. (1) lit. h) al Legii nr. 121-XVI din 
04.05.2007 "privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice”, cap. VI al 
Codului Civil nr. 1107 din 06.06.2002, Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31.12.2015 
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de tansmiterea bunurilor proprietate 
publică, demersul Direcţiei Cultură, Turism, Tineret şi Sport cu numărul de înregistrare 
429-02/4-6 din 11.08.2021, Consiliul raional Leova

1. Se transmite în comodat, Direcţiei Cultură, Turism, Tineret şi Sport Leova,
suprafaţa de 225,47 m.p (etajul 1) la nivel de încăpere, din construcţia cu nr. 
cadastral 5701216087.01, proprietatea Consiliului raional Leova, situată pe adresa 
or. Leova, str. Ştefan cel Mare nr. 90, pentru extinderea Muzeului de Istorie şi 
Etnografie din or. Leova, pe un termen de 49 ani.

2. Se împuterniceşte preşedintele raionului, dl Nicolae Priţcan să semneze contractul 
de comodat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama preşedintelui 
raionului Leova dl Nicolae Priţcan.

Preşedintele şedinţei 
Consiliului raional

Contrasemnat
Secretarul

D E C I D E :

Avizat, specialistp  
Ceoric Roxana

Consiliului raion Elena Copoţ



la proiectul de decizia nr.______din ” 14” _10_ 2021
„Cu privire la transmiterea în comodat”

1. Denumirea autorului şi după caz a participanţilor la elaborarea proiectului. 
Condiţiile ce au impus la elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite prin 
implementarea noilor reglementări
Autorul Proiectului de decizie nr. este Direcţia Cultură, Turism, Tineret si 
Sport din subordinea Consiliului raţional Leova.

în conformitate cu art. 43 alin. 1 lit. (c) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, 
privind administraţia publică locală, art.9 alin. 1 lit. (h) al Legii nr. 121-XVI din 
04.05.2007, privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, art. 1234 al 
Codului Civil nr.ll07din 06.06.2002, Hotărîrea Guvernului nr.901 din 
31.12.2015 despre aprobarea Regulamentului „cu privire la modul de tansmiterea 
bunurilor proprietate publică”, demersul Direcţiei Cultură, Turism, Tineret şi 
Sport nr. 69 din 11.08.2021.
2. Principalele prevederi ale proiectului
Prezentul proiect de decizie este necesar pentru extinderea Muzeului de Istorie şi 
Etnografie Leova.
3. Fundamentarea economico-financiară

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

Nu necesită modificări la alte acte.
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 Tatiana Stoiu
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nr.69
din 11.08.2021 Preşedintelui raionului Leoya 

dlui. Nicolae PRIŢCAN

DEMERS

Prin prezenta, Direcţia Cultură, Turism, Tineret şi Sport din subordinea 
Consiliului raional Leova, în baza demersului înaintat de către directorul Muzeului 
de Istorie şi Etnografie Leova, solicită transmiterea în comodat a unei suprafeţe la 
nivel de încăpere de 225,47 m.p.(I etaj) din bunul imobil situat pe adresa or.Leova 
st.Ştefan cel Mare 58 cu nr. cadastral 5701216087,01, pentru amplasarea Muzeul de 
Istorie şi Etnografie în termen de 49 ani.

Cu respect

Şef Direcţie Cultură, Turism, 
Tineret şi Sport Leova
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