
Notei informativă la proiectul de decizie 

  Cu privire la acceptarea primirii în proprietate a bunului imobil 
 

1.  Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Aparatul președintelui raionului  

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie  

 

Prin decizia Consiliului municipal Ungheni nr. 3/14 din 25.05.2018 se transmite ,cu titlu gratuit, din 

proprietatea publică a Consiliului municipal Ungheni în proprietatea publică a Consiliului raional 

Ungheni o încăpere cu suprafața de 120 m.p din imobilul de pe str.Națională,37 și a utilajului tehnic.În 

conformitate cu prevederile legislației în vigoare este necesar acceptul Consiliului raional Ungheni de 

a primi acest bun imobil.  În imobilul dat se află cazangeria care asigură cu agent termic incăperile 

IMSP Spitalul raional Ungheni. Urmare primirii în proprietate, cu  ulterioară transmitere în gestiune 

IMSP Spitalul raional Ungheni se va eficientiza activitaea acestei cazangerii și se vor micșora 

cheltuielile acestei instituții pentru încălzirea încăperilor. 

3 Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Acceptarea primirii în proprietate și transmiterea în gestiune IMSP Spitalul raional Ungheni  a 

uncăperii cu suprafața 120.m.p nr.cadastral 9201106280.17.001 din imobilul de pe str.Națională,37. 

 

4.  Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul de decizie a fost elaborat în conformitate cu Legea privind administrația publică locală 

nr.436 din 28.12.2006., Legea privind administrarea și deetatizarea  proprietății publice nr. 121 din 

04.05.2007, Legea cu privire proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale nr.523 din 

16.07.1999, Hotărîrea Guvernului nr.901din 31.12.2015. 

5. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, legii 

nr.100 din 22.12.2017 Cu privire a actele normative, anunțul cu privire la inițierea proiectului de 

decizie precum și anunțul privind consultările publice , inclusiv și proiectul de decizie au fost plasate 

pe pagina web al Consiliului raional Ungheni www.crungheni.md /transparența decizională. Proectul 

de decizie să prezintă spre examinare și avizare Comisiior consutative de speciaite, care urmare se 

propune Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință. 

6. Constatările expertizei juridice 

Proiectul de decizie este elabaorat în conformitate cu legislația în vigoare.Chestiunea propusă spre 

examinare ține de competența Consiliului raional. 
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