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D E C I Z I E  Nr. 2/9 
Din 14 februarie 2019 

 

Cu privire la cererea Directorului LT ”Alexei Mateevici” 

privind transmiterea în comodat 

 a unor bunuri imobile  

din domeniul public al 

 unităţii administrativ-teritoriale oraşul Cricova 

 

      Examinînd scrisoarea de solicitare nr.05-4/47 din 06.02.2019  și a materialelor 

înaintate de către Directorul Instituției Publice Liceului Teoretic ”Alexei Mateevici” 

din or.Cricova, mun.Chișinău,Bolocan Liliana privind transmiterea în comodat a 

clădirilor Liceului Teoretic ”Alexei Mateevici”, astfel, avînd în vedere că prin 

decizia Consiliului municipal Chișinău nr.9/33 din 10.01.2019 a fost acceptată 

trecerea instituțiilor de învățămînt primar și secundar  din mun.Chișinău la 

gestionare autononă, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. g) din Legea privind 

descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006; art. 1 alin. (4), art.3 

lit.a) din Legea privind proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr. 

523 din 16.07.1999; art. 859 – 866 din Codul Civil al Republicii Moldova, art. 14 

alin. (2) lit. b) şi lit. d) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 din 

28.12.2006, Consiliul orăşenesc Cricova DECIDE: 

 

1. Se acceptă transmiterea în comodat Instituției Publice Liceul Teoretic ”Alexei 

Mateevici” din or.Cricova mun.Chișinău, pe termen de 5 ani (pe perioada 

14.02.2019- 14.02.2024) următoarele bunurile imobile din domeniul public al 

unităţii administrativ-teritoriale oraşul Cricova: construcțiile  cu nr.cadastrale 

3156105.362.01, 3156105.362.02, 3156105.362.03, 3156105.362.04, 

3156105.362.06  aflate pe terenul cu nr.cadastral 3256105.362. 

2. Comodatarul (IPLT ”Alexei Mateevici”) este responsabil de păstrarea și 

îngrijirea bunurilor  transmismise în comodat cu diligența unui bun proprietar 

și de cheltuielele necesare folosinței bunurilor.    

3. Primăria or.Cricova  va întocmi și va semna contractul de comodat cu 

Instituția Publică Liceul Teoretic ”Alexei Mateevici” din or.Cricova 

mun.Chișinău și actul de primire-predare a bunurilor. 

4. Comisia pentru arhitectură, urbanism, dezvoltare rurală și amenajare a 

teritoriului, dna Nina Eremeico, va asigura controlul indeplinirii prevederilor 

prezentei decizii 

 

 

Preşedintele şedinţei                                

Contrasemnat: 

Secretar interimar al Consiliului                  

    


