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DECIZIE nr.  

 din         16 .12.2019  

„Cu privire la transmiterea 

 prin contract de comodat  

a imobilului fost IP Gimnaziul Podgoreni  

către IP Gimnaziul Zahoreni.” 

 

      În temeiul Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația 
publică locală, Legii nr.523-XIV din 16 iunie 1996 cu privire la proprietatea publică a unităților 
administrativ-teritoriale, Legii nr .121 din 04 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea 
proprietății publice, Codul Educației, Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele 
publice locale, Legii nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, 
cu modificările operate prin Legea nr.91 din 26 aprilie 2012 pentru completarea unor acte 
legislative și întru executarea Deciziei Consiliului raional Orhei nr.4/2 din 28.04.2017 Cu privire 
la reorganizarea rețelei instituțiilor de învățămînt, scrisoarea direcției IP Gimnaziului Podgoreni, 
Consiliul local Podgoreni 

DECIDE: 

1. Se transmite instituția de învățămînt Gimnaziul Podgoreni din subordinea Consiliului 

local Podgoreni în subordinea IP Gimnaziul Zahoreni. 

2. Se constitiue comisia  de transmitere în următoarea componență: 

Fornea Aurica        -  contabil-șef primărie           __________-  consilier 

Turcu E.               -  contabil-șef gimnaziu            __________- consilier 

Rusu Viorica           -  director gimnaziu 

3. Se transmit activele și pasivele cu titlu gratuit a instituției de învățămînt Gimnaziul 

Podgoreni la situația 01.01.2020 în administrarea IP Gimnaziul Zahoreni pe perioada 

01.01.2020 pînă la 31.12.2020 . 

4. Se interzice darea în folosință  sau schimbarea destinației  bunurilor transmise în comodat 

fără acordul Consiliului local Podgoreni. 

5. Transmiterea se va efectua în temeiul Hotărîrii de Guvern nr.901 din 31.12.2015 pentru 

aprobarea Regulamentuluiu cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate 

publică. 



6.  Transmiterea se va realiza în baza Contractului de comodat încheiat între părți, conform 

legislației în vigoare. 

7. IP Gimnaziul Zahoreni, director Rusu Viorica cu primăria, primar Bernevec A. vor 

întocmi contractul de comodat în termen de 10 zile. 

8. Decizia își pierde valabilitatea juridică ăn cazul în care solicitantul nu se prezintă în 

termen de 1 lună de la data înștiințării în scris despre adoptarea prezentei decizii, pentru 

încheierea contractului comodat. 

9. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama primarului s.Podoreni. 

 

                 Președintele ședinței                                                          
                  Contrasemnat: 

Secretar al consiliului local                                                   Victoria Graur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


