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„ Cu privire la modificarea contractului de folosință temporară
încheiat cu Instituția Publică Liceul Teoretic Balatina”.
În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii privind administraţia publică locală nr.
436–XVI din 28 decembrie 2006, Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003, Legii privind
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.121-XVI din 04 mai 2007, Legii cadastrului
bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998, demersului IP Liceul Teoretic Balatina nr.157
din 04 aprilie 2017,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se acceptă modificarea contractului de folosinâă temporară încheiat între Președintele
raionalui Glodeni şi Instituția Publică Liceul Teoretic Balatina la 15.11.2014 pentru acordarea
drepturilor la participarea în cadrul proiectului ,, Integrarea copiilor cu dezabilități în școlile
generale,, , finanțat de Banca Mondială și Guvernul Japoniei, prin intermediul FISM- lui,
conform anexei.
2.Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei de
specialitate____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni
Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni
Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Șef interimar al Direcție Finanțe
Șef SCGCD
Specialist principal în problemele juridice
Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării
Specialist al secției administrație publică

Vasile Pelin

LEUCĂ Ion
ALBU Oxana
Nicolaev Fevronia
Aureliu Bodean
Zorina Gurău
Ala Ojoga
Petru Tcaci

Avizat:
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

Anexă
la Decizia Consiliului raional Glodeni
nr. din
mai 2017

ACORD ADIŢIONAL
la contractul de folosință temporară încheiat la 15.11.2014, care este parte integrală a
contractului nominalizat.
.05.2017

or. Glodeni

Persoana juridică, Preşedintele raionului Glodeni în persoana d-lui LEUCĂ Ion, numit în
continuare „ Proprietar” şi persoana juridică Instituția Publică Liceul Teoretic Balatina în
persoana directorului Cechina Elena, numit în continuare „Utilizator” conducîndu–se de
pun.11.1, cap. XI „Clauze finale” al contractractului de comodat din 15.11.2014 ( numerul
cadastral al construcției implicată în proiect 4811304.029.01) şi de cerinţele stabilite de legislaţia
în vigoare în contractul susmenţionat, întroduc modificările după cum urmează:
1.Se modifică şi se completează cap. VI pct. 5.2 în felul următor:
- alin1 După cuvintul „ Utilizatorul” se omite sintagma ,, nu ” ;
- alin.2 După cuvîntul ,, imobile, ,, se omite sintagma ,, fără,, ;
- alin.2 După cuvîntul ,, Proprietarului ,, se completează cu sintagma ,, pe durata
derulării proiectului ,, Integrarea copiilor cu dezabilități în școlile generale,, finanțat de
Banca Mondială și Guvernul Japoniei prin intermediul FISM-lui ,,.
2. Se modifică şi se completează cap.VIII pct.8.2 în felul următor:
h) după finisarea proiectului timp de 30 de zile calendaristice se va efectua
transmiterea copiilor documentelor proiectului și facturii lucrărilor executate,
autentificate, pentru a da posibilitate ,, Proprietarului ,, să efectueze majorarea costului
clădirilor în urma reparațiilor efectuate, conform prevederilor legislației în vigoare.
3.Toate celelalte prevederi ale contractului de comodat din 15.11.2014 rămîn fără modificări atît
după esenţă , cît şi după conţinut.
4.Prezentul Acord adiţional intră în vigoare de la momentul semnării lui de către părţi şi
înregistrat la OCT Glodeni filiala ÎS « Cadastru». Acordul este întocmit în patru exemplare cu
aceiași putere juridică fiecare din el.
Pentru „ Proprietar ”
Preşedinte al raionului Glodeni
LEUCĂ Ion

Pentru „ Utilizator”
IP Liceul Teoretic Balatina
Cechina Elena
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„ Cu privire la vinzarea mijlocului de transport a Direcției Finanțe Glodeni”.
În conformitate cu prevederile art.43,77 al Legii privind administraţia publică locală nr.
436–XVI din 28 decembrie 2006, Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003, Legii privind
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.121-XVI din 04 mai 2007, Legii privind
finanţele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003, Legii contabilității nr.113-XVI din
24.04.2007, Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe și
activelor nematereale nr.338 din 21.03.2003, Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea
Regulamentului privind licitațiile cu strigare și reducere nr.136 din 10.02.2009,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se acceptă vinzarea-cumpararea autoturismului de serviciu OPEL-VECTRA cu numărul de
ânregistrare GL-AF-611 (anul fabricației 1993, gradul uzurii – 100%), mororul numărul
C16NZ02V27068, numarul caroseriei – WOL000089P5198075, capacitatea cilindrică – 1598
cm3, culoare vișinie, conform prevederilor legislației în vigoare.
2.Preşedintele raionului să încheie contractul de vînzare – cumpărare, transmitere – primire a
autoturismului în proprietate privată , conform prevederilor legislaţiei în vigoare
3.Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei de
specialitate____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni

LEUCĂ Ion

Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Șef interimar al Direcție Finanțe
Șef serviciul juridic și resurse umane
Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării
Specialist al secției administrație publică

ALBU Oxana
Nicolaev Fevronia
Zorina Gurău
Ala Ojoga
Petru Tcaci

Avizat:
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin
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„ Cu privire la transmiterea în proprietate publică, domeniul public, cu titlu gratuit a unor
bunuri imobile de la unitatea administrativ-teritorială Cobani la unitatea administrativteritorială raionul Glodeni ”.
În conformitate cu prevederile art.art 43,77 al Legii privind administraţia publică
locală nr. 436–XVI din 28 decembrie 2006, art.78 al Legii privind actele normative ale
Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din
18.07.2003, Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.121-XVI din 04
mai 2007, Legii cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr.523-XIV
din 16.07.1999, Legii privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor nr.91-XVI din
05.04.2007, Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998, Hotărîrii
Guvernului nr. 901 din 31.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de
transmitere a bunurilor proprietate publică,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se solicită transmiterea în proprietate publică, domeniul public, cu titlu gratuit, a bunurilor
imobile - teren cu numărul cadastal 4822106.266 cu suprafața de 0,3295 ha și construcțiile
amplasate pe el cu numerele cadastrale 4822106.266.01 cu suprafața la sol de 266,2 m.p,
4822106.266.02 cu suprafața la sol de 18,5 m.p din intravilanul s.Cobani, rl. Glodeni de la
unitatea administrativ-teritorială Cobani la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni în
scopul asigurării instruirii și desfășurării activității filialei Școlii de Arte Hîjdieni din cadrul
Serviciului Cultură Glodeni,
2. Se propune de a include în componența comisiei de transmitere din partea unității
administrativ-teritoriale raionul Glodeni următoarele persoane:
ALBU Oxana - membru al comisiei, vicepreşedinte al raionului Glodeni
Ojoga Ala
- membru al comisiei, specialist principal în problemele privatizării şi postpriv.
Gurău Zorina - membru al comisiei, șef serviciu juridic și resurse umane
Nicolaev Fevronia - membru al comisiei, șef interimar al Direcției Finanțe
Carajia Mihail - membru al comisiei, specialist principal pe probleme relații funciare și cadastru
3. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de specialitate
pentru________________________________________________________________________
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni
Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni
Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Șef interimar al Direcției Finanțe
Șef serviciu juridic și resurse umane
Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării
Specialist al secției administrație publică
Specialist principal pe probleme relații funciare și cadastru
Avizat: Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin
LEUCĂ Ion
ALBU Oxana
Nicolaev Fevronia
Gurău Zorina
Ala Ojoga
Petru Tcaci
Mihail Carajia
Vasile Pelin

