PROIECT
DEC I Z IE nr. 2/10
din 23 martie 2021
Cu privire la modijicarea ~i abrogarea unor decizii
ale Consiliului orasenesc Criuleni

In temeiul:
- art.14 alin.1) si art.68 din Legea nr.436/2006 privind administratia publicd locala locala;
- art. 62), 63), 64), Sectiunea 1, Capitolul VI din Legea nr.100/2017 cu privire la actele

normative,
Consiliul orasenesc Criuleni

DECIDE:
1. Se abroga decizia Consiliului orasenesc Criuleni nr.6/10 din 21 decembrie 2020 Cu
privire la confirmarea atribuirii lotului de teren si efectuarea corectdrilor in titlul de
autentificare a dreptului detdndtorului de teren nr. 3101213059, din motiv ca a fost
adoptata cu incalcarea cadrului legal existent.
2. Se abroga decizia Consiliului orasenesc Criuleni nr.6/11 din 21 decembrie 2020 Cu
privire la atribuirea lotului de teren cu nr. cadastral 3101224004, din motiv ca a fost
adoptata cu incalcarea cadrului legal existent.
3. Decizia Consiliului orasenesc Criuleni nr.6/5 din 21.12.2020 Cu privire la alocarea unor
mijloace financiare se modifica dupa cum urmeaza:
1) la punctul 1 dupa cifrele 01.12.2020 se completeaza cu urmatorul text: ,,constituit in
urma executarii bugetului pentru anul 2019".
4. Decizia Consiliului orasenesc Criuleni nr.5/6 din 18.11.2020 Cu privire la alocarea unor
mijloace financiare se modifica dupa cum urmeaza:
1) la punctul l alineatele 1,2 si 7 se exclud.
5. Decizia Consiliului orasenesc Criuleni nr.2/1 din 19 noiembrie 2019 Cu privire la
constituirea comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului orasenesc Criuleni se
modifica dupa cum urmeaza:
1) la punctul 1, in componenta Comisiei pentru activitati economico-financiare,
numele
~i prenumele ,,Sclifos Melania" se substituie cu numele si prenumele ,,Supceanu
Dumitru".
6. Decizia Consiliului orasenesc Criuleni nr.7/15 din 20 decembrie 2011 Cu privire la
repartizarea spatiului locativ se modifica dupa cum urmeaza:
1) la punctul 1 expresia ,,o odaie la etajul Ill" se substituie cu urmatorul text: ,,incaperea
nr.51".
7. Decizia Consiliului orasenesc Criuleni nr.5/10 din 18 noiembrie 2020 Cu privire la

transmiterea in administrare, cu titlu gratuit, a unor bunuri proprietate publicd incdperi se modified dupa cum urmeaza:
1) In denumirea deciziei cuvantul ,,administrare" se substiuie cu cuvantul .folosinta";
2) punctul 1 va avea urmatorul cuprins: ,,Se transmit in comodat Consiliului Raional
Criuleni, pentru o perioada de 25 de ani, incaperile cu nr. 14-27 ~i nr.30 din bunul
imobil cu numarul cadastral 3145201.065.01, cu suprafata de 148,4 m2 amplasat in sat.
Ohrincea, r-nul Criuleni, pentru a fi transmise ulterior in subcomodat catre IMSP
,,Centrul de Sanatate Criuleni", in scopul realizarii competentelor pentru prestarea
serviciilor medicale locuitorilor prin intermediul Oficiului Medicilor de Familie
Ohrincea";
3) punctul 2 se completeaza cu urmatorul text: ,,~i sa semneze contractul de comodat din
numele Consiliului orasenesc Criuleni al carui model se anexeaza".

8. Decizia Consiliului orasenesc Criuleni nr.3/16 din 17 decembrie 2019 Cu privire la
instituirea Comisiei administrative a Primariei orasului Criuleni se modifica dupa cum

urmeaza:
1) la punctul 1 din componenta comisiei administrative se exclud urmatorii mernbri:
Anita Oxana, specialist In Primaria or. Criuleni, Sclifos Melania, consilier local si
Paladi Vladimir, directorul Muzeului de Istorie si Etnografie Criuleni, inlocuindu-se
cu urmatorii: Golban Cristina, specialist In Primaria or. Criuleni, secretarul comisiei,
Supceanu Dumitru, consilier local si Procofiev Iurie, consilier local.
9. Decizia Consiliului orasenesc Criuleni nr.3/18 din 17 decernbrie 2019 Cu privire la
desemnarea reprezentanfilor Consiliului oriisenesc Criuleni in instantele de judecatd se
modifica dupa cum urmeaza:
1. Punctul 1 va avea urmatorul cuprins: ,,Se desemneaza in calitate de reprezentanti ai
Consiliului orasenesc Criuleni In instantele de judecata, dupa cum urmeaza:
1.1 Dna Golban Cristina, specialist In Primaria or. Criuleni.
1.2 DI Poponet Sergiu, viceprirnarul or. Criuleni."
10. Prezenta decizie intra in vigoare la data publicarii in Registrul de stat al actelor locale.
11. Prezenta decizie poate fi contestata la Judecatoria Criuleni (sediul central) cu sediul In or.
Criuleni, str. 31 August, nr.108, 'in termen de 30 de zile de la data comunicarii, potrivit
prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018.

Presedintele sedintei

Secretarul Consiliului

Cantir Tatiana

NOTA INFORMATIVA
la proiectul de decizie
Cu privire la modificarea # abrogarea unor decizii ale Consiliului orasenesc Criuleni
1. Denumirea autorului si, dupa caz, a participantilor la elaborarea proiectului
Proiectul deciziei Cu privire la abrogarea unor decizii ale Consiliului orasenesc Criuleni a fost
elaborat de catre secretarul Consiliului orasenesc Criuleni, dna Cantir Tatiana.
~

~

2. Conditiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ §i finalitatile urmarite
Proiectul de decizie nominalizat a fost elaborat In scopul conformarii deciziilor Consiliului
orasenesc Criuleni cu prevederile Iegislatiei, prin abrogarea deciziilor Consiliului m.6/10 din
21.12.2020 Cu privire la confirmarea atribuirii lotului de teren §i efectuarea corectarilor in
titlul de autentificare a dreptului detinatorului de teren nr.3101213059 si m.65/11 din
21.12.2020 Cu privire la atribuirea lotului de teren cu nr. cadastral 3101224004 din din motiv
ca a fost adoptata cu incalcarea cadrului legal existent. Acelasi scop se urmareste §i prin
modificarea deciziei 6/5 din 21.12.2020 Cu privire la alocarea unor mijloace financiare.
Prin modificarea deciziei 2/1 din 19.11.2019 Cu privire la constituirea comisiilor consultative
de specialitate ale Consiliului orasenesc Criuleni se va asigura activitatea comisiei consultative
de specialitate pentru activitati economico-financiare, avand In vedere ridicarea, in baza cererii
de demisie, a mandatului consilierului Sclifos Melania (PSR.i\t1) ~i atribuirea mandatului de
consilier In Consiliul orasenesc Criuleni, candidatului supleant Supceanu Dumitru (Hotarirea
Comisiei Electorale Centrale m.4643 din 09.02.2021).
Decizia m.5/10 din 18.11.2020 Cu privire la transmiterea in administrare, cu titlu gratuit, a
unor bunuri proprietate publica - incaperi se modifies pentru a Inlatura unele lacune admise Ill
procesul de elaborare si adoptare a actului respectiv, ceea ce ar permite inregistrarea de catre
Consiliului Raional Criuleni a dreptului de folosinta asupra bunurilor transmise si buna
desfasurare a activitatii Oficiului Medicilor de Familie Ohrincea (demers m,29 din 27.01.2021).
Prill acelasi proiect de decizie urmeaza a fi modificata decizia Consiliului orasenesc Criuleni
m.7/15 din 20.12.2011 Cu privire la repartizarea spatiului locativ, prin completarea informatiei
despre locuinta ce urmeaza a fi privatizata si anume a numarului concret el incaperii, conform
informatiei prezentate de Serviciul cadastral Criuleni si care nu a fost cunoscuta la momentul
elaborarii actului administrativ respectiv.
3. Principalele prevederi ale proiectului §i evidentierea elementelor noi
Proiectul de decizie prevede abrogarea deciziilor Consiliului orasenesc Criuleni nr.6/10 din
21.12.2020 Cu privire la confirmarea atribuirii lotului de teren §i efectuarea corectarilor in
titlul de autentificare a dreptului detinatorului de teren nr. 3101213059 si nr.65/11 din
21.12.2020 Cu privire la atribuirea lotului de teren cu nr. cadastral 3101224004.
Faptul necorespunderii, deciziilor sus-numite cu prevederile legislatiei Ill vigoare, este constatat
prin notificarile Oficiului Teritorial Chisinau al Cancelariei de Stat nr.05 §i 07 din 05.01.2021 §i
nr.44 din 11.01.2021. In urma efectuarii controlului obligatoriu de legalitate al actelor emise de
Consiliului orasenesc Criuleni.
Proiectul de decizie contine prevederi cu privire la modificarea componentei nominale a comisiei
consultative de specialitate pentru activitati economico-financiare, cu indicarea concreta a
numelui si prenumelui membrilor comisiei, precum §i a circumstantelor care au conditionat
modificarea.
Proiecul de decizie contine prevederi concrete cu privire la modificarile ce urmeaza a fi efectuate
In unele decizii ale Consiliului orasenesc Criuleni.
4. Fundamentarea economico-financiara
Implementarea prevederilor proiectul de decizie Cu privire la modificarea §i abrogarea unor
decizii ale Constliului orasenesc Criuleni nu implica careva cheltuieli suplimentare.
5. Modul de incorporare a actului In cadrul nonnativ In vigoare
Proiectul se incorporeaza ill sistemul actelor normative si nu necesita modificarea sau

abrogarea altor acte normative

.

6. Avizarea ~i consultarea publica a proiectului
ln scopul respectarii prevederilor art.22 alin.1) din Legea nr.436/2006 privind administrafia
publicd localii, proiectul de decizie a fost prezentata spre avizare Comisiei. consultative de
specialitate a Consiliului orasenesc Criuleni pentru probleme sociale si iuridico-administrative.
7. Constatarile expertizei anticoruptie
La elaborarea proiectului de decizie Cu privire la modificarea si abrogarea unor decizii ale
Consiliului oriisenesc Criuleni s-a tinut cont de prevederile art.28 alin.3) din Legea nr. 82/2017
integritdtii, si art.35 alin.5) din Legea nr.100/2017 cu privire la acte/e normative.
8. Constatarile expertizeijuridice
Proiectul de decizie este elaborat ill temeiul art. 14 alin. (1), si art.68 din Legea nr. 436/2006
privind admtnistratia publicii locald; art. 62), 63), 64), Sectiunea 1, Capitolul VI din Legea
nr.100/2017 cu privire la actele normative.
Dispozitiile proiectului de decizie se lncadreaza in cadrul legal. Structura si continutul actului
corespund normelor de tehnica legislativa.

SecretarulConsiliului orasenesc
Criuleni

TatianaCantir

