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DECIZIE 

 
Nr. 1/12                                                                               din 22.02.2018 
 
Cu privire la acceptarea primirii  în administrare a unor instituţii publice 
 
  În temeiul art. 43 alin. 2) lit. b), lit. c) din Legea privind administraţia publică locală,Nr. 436 din 28.12.2006; 
art. 14 alin. 1) lit. c), alin. () din Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice Nr. 121 din 
04.05.2007; 
Legii cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ – teritoriale Nr. 523 din 16.07.1999; 
art. 9 alin. 1), alin. 2), alin. 4)  lit. d), lit. h) din Legea cu privire la serviciile sociale Nr. 123 din 18.06.2010; 
Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului Nr. 901 din 31.12.2015; 
avînd în vedere Decizia Consiliului municipal Ungheni Nr.8/8 din 15.12.2017 ,, Cu privire la acceptarea 
transmiterii unor Instituţii publice în administrare”, 

 
Consiliul raional Ungheni, 

 
DECIDE: 

 
1. Se acceptă primirea, cu titlu gratuit, din administrarea Consiliului municipal Ungheni în administrarea 
Consiliului raional Ungheni a următoarelor instituţii publice: 
a) Centrul de zi pentru copii şi tineri ,,Casa pentru toţi” din mun. Ungheni; 
b) Centrul de Reabilitare şi Integrare Socială a Bătrînilor din  mun. Ungheni. 
2. Se acceptă primirea în administrare gratuită, în baza contractelor de comodat, de la Consiliul municipal 
Ungheni: 
a) a clădirii cu Nr. cadastral 9201104.797.01, cu suprafaţa de 411,1 m2, situată pe str. Alexandru 
Bernardazzi, f/n, în care îşi desfăşoară activitatea Centrul de zi pentru copii şi tineri ,,Casa pentru toţi” din 
mun. Ungheni şi a tuturor activelor instituţiei, pe un termen de 10 ani. 
b) a încăperilor din clădirea cu Nr. cadastral 9201103.005.03, cu suprafaţa de 833,9 m2, situată pe str. George 
Meniuc, Nr. 08, în care îşi desfăşoară activitatea Centrul de Reabilitare şi Integrare Socială a Bătrînilor din 
mun. Ungheni şi a tuturor activelor  instituţiilor, pe un termen de 10 ani. 
3. Se împuternicește dna Ludmila Guzun, preşedintele raionului, să delege reprezentanții Consiliului raional 
în comisia de transmitere. 
4. Dna Ludmila Guzun, preşedintele raionului va semna din numele Consiliului raional Ungheni contractele 
de comodat, care vor întruni toate clauzele necesare specifice unor asemenea contracte, în conformitate cu 
prevederile legislaţiei în vigoare. 
5. Schimbările în relaţiile de muncă care vor apărea în legătură cu transmiterea-primirea instituțiilor publice 
menționate în punctul 1 al prezentei decizii, se vor efectua în conformitate cu legislaţia  în vigoare.  
6. Cheltuielile ce ţin de organizarea şi funcţionarea Centrului de zi pentru copii şi tineri ,,Casa pentru toţi” și 
Centrului de Reabilitare şi Integrare Socială a Bătrînilor vor fi suportate  din bugetul raional pentru anul 
2018, în limita bugetului pentru Direcția asistență socială și protecție a familiei a Consiliului raional 
Ungheni, începînd cu 01 aprilie 2018. 
7. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dnei Ludmila Guzun,  preşedintele raionului.    
 
 
Preşedintele şedinţei,                                                              Svetlana CIOBANU 
 
Contrasemnează: 
 
Secretar-interimar al Consiliului raional,                               Irina TOADER 


