
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL 
LEOVA

PAMOHHMM COBET 
JIEOBA

PEC IIV IiJ IHKA M(Xi;i,OBA

D E C I Z I A  nr, 4.22 proiect

din 24.09.2020 or. Leova

„Cu privire la amplasarea filialei Iargara a 
Şcolii de arte ”Petru şi Ion Teodorovici””

în conformitate cu art. 43 alin. 1 lit. (c) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, 
privind administraţia publică locală, demersul nr. 66 din 14.09. 2020 al Direcţiei 
Cultură, Turism, Tineret şi Sport a Consiliului raional Leova, Consiliul raional 
Leova

1. Se amplasează filiala Şcolii de arte ”Petru şi Ion Teodorovici” din or. Iargara 
în încăperile (conform anexei) din construcţia cu nr. cadastral 5702207.130.05, 
amplasată pe adresa or. Iargara, str. 31 August, nr. 57, proprietatea Consiliului 
Raional Leova, pe un termen de 15 ani.

2. Procedura amplasării să se efectuieze în conformitate cu legislaţia în vigoare.

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama preşedintelui raionului 
Leova, dl.Nicolae Pritcan.
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Preşedintele şedinţei 
Consiliului raional

Secretarul

D E C I D E :

Consiliului raional

Avizat specialist principal

Elena Copoţ



Anexa 1
la decizia nr. 4.22, din 24.09.2020

Lista
A

încăperilor şi suprafeţelor din construcţia cu nr. cadastral 57002207130.05 
amplasată pe adresa or. Iargara, str. 31 August nr. 57, proprietatea Consiliului 

Raional Leova

Nr
d/o

Denumirea 
imobilului şi 
număr cadastral

Adresa
poştală

Denumirea
instituţiei care

»

urmează a fi 
amplasată

Nr. încăperii şi
suprafaţa
m.p

1 Construcţie,
clădire
administrativă/
Nr.cadastral
5702207130.05

or. Iargara, str. 
31 August nr. 
57

pentru 
amplasarea 
filialei Şcolii de 
Arte "Petru şi Ion 
Teodorovici din 
or. Iargara

nr. 2- 10,40 m.p
3- 12,01 m.p
4- 28,17 m.p
15- 1 l,90m.p
16- 11,50 m.p
17- 11,80 m.p 

Total. 85,78 m.p

Secretarul Consiliului raional Elena Copoţ



N O T Ă  I N F O R M A T I V Ă

la proiectul de deicizia nr.______din ”_24” _09_ 2020
„Cu privire la amplasarea filialei "Şcolii de arte Petru şi Ion Teodorovici””
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 şi Sport a 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, demersul nr. 66 din 14.09. 2020 al Direcţiei 
Cultură, Turism, Tineret şi Sport a Consiliului raional Leova, Consiliul raional 
Leova
2. Principalele prevederi ale proiectului

Prezentul proiect de decizie este necesar pentru amplasarea filialei "Şcolii de 
arte Petru şi Ion Teodorovici” din or. Iargara în încăperile (conform anexei) din 
construcţia cu nr. cadastral 5702207.130.05, amplasată pe adresa or. Iargara, str. 
31 August nr. 57, pe un termen de 15 ani, deoarece din anumite considerenţe nu 
este posibilă desfăşurarea activităţii filialei scolii de Arte în incăperea care la 
moment activează.

Lista
încăperilor şi suprafeleor din construcţia cu nr. cadastral 57002207130.05 
a Consiliului raional Leova.

Nr
d/o

Denumirea 
imobilului si 
număr cadastral

Adresa poştală Denumirea 
instituţiei ( 
urmează a 
amplasată

:are
fi

Nr. încăperii şi
suprafaţa
m.p

1 Construcţie
clădirea
administrativă/
Nr.cadastral
5702207130.05

or. Iargara, str. 31 
August nr. 57

pentru amplasarea 
filialei Şcolii de 
Arte "Petru şi Ion 
Teodorovici din or. 
Iargara

nr. 2- 10,40 m.p
3- 12,01 m.p
4- 28,17 m.p
15- 1 l,90m.p
16- 11,50 m.p
17- 11,80 m.p 

Total. 85,78 m.p

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

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


