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                                   DECIZIE nr. 1/ 

                                    din   16   februarie   2018 

 

                                                                                                 PROIECT 

Cu privire la vînzarea unui mijloc  

de transport, prin licitaţie  

 

        În temeiul art. 43 alin (1) lit. e), art.77  al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 

2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările 

ulterioare, Legii nr. 121 - XV din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea 

proprietăţii publice, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 523 - XV 

din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ – 

teritoriale, Hotărîrii Guvernului nr. 136 din 10 februarie 2009 cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, examinînd 

nota informativă,  Consiliul raional DECIDE: 

 

      1. Se expune la vînzare prin licitaţie cu strigare bunul, proprietate a 

raionului, aflat în gestiunea Direcţiei învăţămînt, autoturismul  IJ 2715, cu 

numărul de înmatriculare ST AG 626, anul fabricării 1989, numărul  motorului 

6295669, numărul  şasiului XTK 271500 K 0361121, cu preţul  4000  lei.   

      2. Se pune în sarcina Comisiei de licitaţie, constituită prin Decizia nr. 2/19 

din 22 mai 2009 „ Cu privire la instituirea Comisiei privind licitaţiile cu strigare 

şi cu reducere”, modificată prin Decizia Consiliului nr. 6/7 din 25.08.2015, 

organizarea procedurii de licitaţie în conformitate cu prevederile legislaţiei în 

vigoare, cu publicarea comunicatului informativ în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova.  

     3. Se desemnează dl Mihail Popa, președinte al raionului, preşedinte al 

Comisiei de licitaţie cu strigare şi cu reducere în calitate de licitant. 

     4. Se împuterniceşte preşedintele raionului Străşeni, dl Mihail Popa, să 

semneze contractul de vînzare - cumpărare. 

     5. Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei 

decizii preşedintele raionului (M. Popa). 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                             

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                            Nina   RUSU 

Avizat 
 
VIZAT: 

Serviciul juridic                                Ion Malic 

Direcția învățămînt                           Iulia Certan 



Notă informativă  

la proiectul de decizie  „ Cu privire la vînzarea unui mijloc 

de transport, prin licitaţie” 

 

I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

          Proiectul  Deciziei   a fost elaborat  în conformitate  cu Legea  nr. 523-XV din 

16 iulie 1999  cu privire la proprietatea publică a unităților  administrativ-teritoriale,  

„ Executarea dreptului de proprietate publică a unității administrativ-teritoriale  

constă  în  activitatea practică, desfăşurată de autorităţile administraţiei publice locale 

în ceia ce priveşte posesia, folosinţa şi dispoziţia  proprietăţii publice locale în 

corespundere cu legislaţia„ . 

         Ţinînd cont de prevederile  art. 43 alin (1) lit. e),  al Legii nr. 436-XVI din 28 

decembrie 2006, prin care administraţia publică locală decide, în condiţiile legii 

vînzarea, privatizarea, concesionarea, darea în arendă ori locaţiune a bunurilor 

domeniului privat al raionului, Direcția învățămînt propune  comercializarea 

autoturismului IJ 2715.    

 

II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi    

          Proiectul de Decizie prevede vînzarea automobilului IJ 2715, numărul de 

înmatriculare ST AG 626, anul fabricării 1989, numărul  motorului 6295669, 

numărul  şasiului XTK 271500 K 0361121  cu preţul 4000 lei, avînd ca temei  

starea tehnică nesatisfăcătoare şi  imposibilitatea de restaurare, anul fabricării – 

1989, uzura caroseriei, motorului şi pieselor principale.    

 

III. Fundamentarea economico-financiară 

           Procedura de organizare şi desfăşurare a licitaţiei realizată  în conformitate cu 

prevederile legislaţiei în vigoare, vînzarea-cumpărarea în continuare a bunului nu 

implică cheltuieli financiare.  

 

IV. Impactul proiectului 

                Direcţia învăţămînt va beneficia de un venit  financiar în urma vînzării 

autoturismului IJ 2715. 

  

V.  Consultarea publică a proiectului 

      În scopul respectării prevederilor  Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a Consiliului 

raional www.crstraseni.md la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea 

Consultări publice a proiectelor. 

 

 

Şef  al Direcţiei învăţământ                                  Iulia  CERTAN 

 

http://www.crstraseni.md/

