
 

 

 

                               REPUBLICA MOLDOVA 

                    CONSILIUL RAIONAL NISPORENI 

 
 

                                                                                                                       Proiect  

DECIZIE nr.  2/9 

din 31 martie 2021                           or. Nisporeni 

„Cu privire la transmiterea  în comodat a  

Complexului sportiv (stadionul cu anexe)” 

 

În conformitate cu art. 43, 46 alin (1) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală, Legea nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi 

deetatizarea proprietăţii publice, Hotărîrea Guvernului nr. 483 din 29.03.2008 privind aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, Decizia 

Consiliului raional nr. 7/5 din 17.12.2020 Cu privire la delimitarea juridică a Școlii de Sport 

Nisporeni , Consiliul raional,  

Decide: 

 

1. Se transmite în comodat Complexul sportiv (stadionul cu anexe) cu nr. cadastral 

6001211003, amplasat pe str. Marii Adunări Naționale,  or. Nisporeni,  cu suprafața de 2,2893 

ha, Instituției Publice “Școala de Sport Nisporeni”, pe o perioadă nedeterminată. Instituția 

Publică “Școala de Sport Nisporeni” va folosi acest bun doar în scopul determinat de natura lui. 

- Transmiterea în comodat a Complexului sportiv(stadionul cu anexe) se pune în sarcina 

președintelui raionului, dlui Vasile Mărcuță;  

2. Se abrogă Decizia  3/13 din 12 mai 2016 „Cu privire la transmiterea  în comodat a 

stadionului cu anexe” (Direcției  Învățămînt Tineret și Sport) . 

- Se reziliază Contractul de comodat  nr. 06 din 16 mai 2016, încheiat între Consiliul 

raional Nisporeni și “Cu privire la transmiterea în comodat a Complexului sportiv ”. Executarea 

se pune pe seama Președintelui raionului dlui Vasile Mărcuță și șefului Direcției Învățămînt 

Tineret și Sport dnei Nina Sterpu. 

3. Se modifică textual pct. 4 a Deciziei 7/5 din 17.12.2020, „Cu privire la delimitarea 

juridică a Școlii de Sport Nisporeni” și se adoptă într-o nouă redacție după cum urmează: 
“Aparatul Președintelui raionului, Direcția Învățămînt, Tineret și Sport v-a transmite în gestiune 

economică Instituției Publice “Școala de Sport Nisporeni” patrimoniul școlii, inclusiv activele și pasivele 

aflate în proprietatea Consiliului raional, și gestionate de subdiviziunile sus menționate conform bilanțului 

de repartiție la situația din 01.01.2021”. 

4. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Vasile Mărcuță, preşedintele 

raionului. 

 

Preşedintele şedinţei 

Consiliului raional            

                                  

Secretarul  

Consiliului raional      Olesea Beschieru 

 

Contrasemnat: 

Șef Serviciu juridic       Sergiu Zmeu  



Proiectul deciziei date a fost elaborat la propunerea Președintelui raionului Vasile 

Mărcuță și întocmit de Olesea Beschieru, secretar al consiliului raional persoana ce 

înaintează problema vizată. 

_________________ 

Aviz 

asupra proiectului de decizie Cu privire la transmiterea  în comodat a  

Complexului sportiv (stadionul cu anexe)” 
Serviciul juridic a examinat proiectul de decizie propus spre examinare în ședința 

Consiliului raional pentru data de  31 martie curent. 

 Proiectul dat are caracter public, obligatoriu, general și impersonal, cu efect 

juridic ce permite integrarea organică în cadrul normativ în vigoare, evitîndu-se 

formulări și termeni ce ar permite o interpretare cu sens ambiguu și neuniformă. 

 Proiectul deciziei date este corelat cu prevederile actelor normative de nivel 

superior și de același nivel cu care se află în conexiune, referindu-se exclusiv la 

subiectul vizat. 

 Proiectul deciziei date nu depășește atribuțiile Consiliului raional, 

corespunde principiilor activității de elaborare și categoriei actelor administrației 

publice locale de nivelul doi. Normele de tehnică legislativă sunt aplicate în modul 

corespunzător proiectelor de decizii. 

 Avînd în vedere cele expuse supra, Serviciul juridic susține conceptual 

proiectul deciziei înaintat în formularea propusă. 

 

 

Serviciul juridic                                                                        Sergiu Zmeu       

 
 


