
 
 
                                    D E C I Z I A     nr. 6/6                             
   din  …08.2021  
 P R O I E C T 
Cu privire aprobarea  Raportului de  
   Expertiză a unui bun imobil” 
  
    În   temeiul art. 14 alin.2  lit.”b,c,d,e”, din Legea R.Moldova  nr.436 -XVI din 
28.12.2006 privind administraţia publică locală, art.146 alin(4) din Codul Educaţiei  
nr. 152 din 17 iulie 2014, pct.6 din Metodologia  de realizare a raportului de expertiză 
privind ăncetarea necesităţii menţinerii în domeniul public a unor bunuri immobile 
destinate domeniului educaţiei aprobată prin Hotărîrea  Guvernului  nr. 314 din  
11.04. 2018, Decizia consiliului orăşenesc Corneşti  nr.4/9 din 21.04.2021”Cu privire 
la iniţierea procedurii de trecere a bunului imobil din domeniul public al APL în domeniul 
privat al APL,Procesul verbal al grupului de expertiză,Raportul de expertiză a bunului 
imobil, realizat de grupul de expertiză,Raportul de expertiză privind starea tehnică 
elaborate de Expert tehnic în construcţii, doctor în ştiinţe tehnice Iurie DOHMILĂ, 
luînd în consideraţie Avizul  comisiilor consultative  de specialitate,Consiliul   
orăşenesc  Corneşti,  
                                          D E C I D E:  
1.Se ia act de Nota Informativă, prezentată de dna V. Buga – primar “Cu privire 
aprobarea  Raportului de Expertiză privind starea tehnică a construcţiei”. 
2. Se aprobă: 
 

 Procesul Verbal al grupului de expertiză pentru realizarea Raportului de Expertiză  
privind încetarea necesității menținerii în domeniul public a bunului imobil destinat 
domeniului educației cu număr cadastral 9233406.177.01,amplasat or. Cornești str. 
Ștefan cel  Mare și Sfînt,50; 
 

 Raportul de Expertiză, a bunului imobil “Construcţie  de Învăţămînt şi  Educaţie,cu 
număr cadastral  9233406.177.01 din or. Cornești str. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 50, 
realizat conform pct.8 din Hotărîrea  Guvernului  nr. 314 din 11.04. 2018 de aprobarea 
Metodologiei de realizare a raportului de expertiză privind încetarea necesității menținerii 
în domeniul public a unor bunuri immobile destinate domeniului educație; ( se anexează). 
 

 Raportul de expertiză privind starea tehnică  a construcțiilor portante, elementelor 
constructive “Construcţie  de  Învăţămînt şi  Educaţie, de tip ( parter + Etaj) cu număr 
cadastral  9233406.177.01 din or. Cornești str. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 50” ( se 
anexează). 

 
3. Raportul de Expertiză a bunului imobil “Construcţie  de Învăţămînt şi  Educaţie,cu număr 
cadastral  9233406.177.01 din or. Cornești str. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 50  realizat,şi 
decizia consiliului  local, se va transmite  pentru examinare comisiei de avizare pe 
lîngă  Ministerul  Educaţiei, Culturii şi Cercetării. 
 
4. Controlul  asupra  executarii  prezentei decizii se atribuie d-na Vera Buga, primar. 
 

AU  VOTAT:            pentru -         împotriva - 0          s-au abţinut  - 0 
  
Preşedintele  şedinţei                                                         
 
  
Contrasemnează: 
Secretarul consiliului                                                         E. Chitoraga                                                    
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