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DECIZIE  nr. 1/ 
                                              din   16 februarie   2018                                   Proiect 

                                                                                                                    
 

Cu privire la completarea  

Deciziei Consiliului raional 

nr.1/10 din 24 februarie 2017 
 

În conformitate cu prevederile art. 43, 46 al Legii nr. 436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și 

completările ulterioare, Legii nr. 317 din 18 iulie 2003 privind actele normative ale 

Guvernului şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu 

modificările și completările ulterioare, examinînd nota informativă, Consiliul 

raional DECIDE: 

     1. Se  completează  punctului 1 al Deciziei Consiliului raional Strășeni 

nr.1/10 din 24 februarie  2017 „Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate a 

raionului supuse privatizării”, după cum urmează: 

- autoturism BYD F3, anul fabricării 2008, numărul motorului 

4G15S4D81A0968, numărul caroseriei LGXC16AF780019451; 

- autoturism BYD F3, anul fabricării 2008, numărul motorului 

UG15S4D81A0986, numărul caroseriei LGXC16AF780019448; 

- autoturism VAZ – 21053, anul fabricării 1998, numărul motorului 

5262947, numărul șasiului XTA210530W1763798;  

- autoturism IJ 2715, anul fabricării 1989, numărul motorului 6295669, 

numărul caroseriei XTK 271500K0361121; 

- autoturism SKODA OKTAVIA, anul fabricării 2004, numărul motorului  

AGU273799, numărul caroseriei TMBBL41U548740269; 

- autoturism SKODA FABIA CLASSI, anul fabricării 2007, numărul  

motorului BME303212, numărul șasiului TMBDY16YX74183696. 

 

           2. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina 

preşedintelui raionului (M. Popa). 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                                     

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional                                           Nina RUSU 

 

VIZAT: 
Serviciul juridic                                                                                       I. Malic 



                                                Notă informativă 
 

la proiectul de decizie „Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional nr. 

1/10 din 24 februarie 2017.” 

I.  Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 

Prezentul proiect de decizie a fost elaborat de Serviciul juridic întru executarea 

Legii nr.121-XVI din 04 mai 2007 ”Privind administrarea și deetatizarea 

proprietății publice” care reglementează raporturile ce țin de administrarea și 

deetatizarea proprietății publice. Conform prevederilor art.9 al legii sus 

menționate, întocmirea și aprobarea  listelor de bunuri  proprietate a raionului, 

supuse privatizării, concesiunii, restructurării, ține de competența autorităților 

administrației publice locale. 

Astfel, în scopul eficientizării utilizării bunurilor proprietate a raionului se 

propune completarea prezentei decizii. 

Proiectul deciziei se prezintă Comisiei consultative de specialitate pentru 

avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

II. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Prezentul proiect de decizie va fi completat cu următoarele bunuri 

proprietate a raionului: autoturism BYD F3, anul fabricării 2008, numărul 

motorului 4G15S4D81A0968, numărul caroseriei LGXC16AF780019451; 

autoturism BYD F3, anul fabricării 2008, numărul motorului UG15S4D81A0986, 

numărul caroseriei LGXC16AF780019448; autoturism VAZ – 21053, anul 

fabricării 1998, numărul motorului 5262947, numărul șasiului 

XTA210530W1763798, autoturism IJ 2715, anul fabricării 1989, numărul 

motorului 6295669, numărul șasiului XTK 271500 K 0361121, autoturism 

SKODA OKTAVIA, anul fabricării 2004, numărul motorului AGU273799, 

numărul caroseriei TMBBL41U548740269, autoturism SKODA FABIA CLASSI, 

anul fabricării 2007, numărul motorului BME303212, numărul șasiului 

TMBDY16YX74183696. 

III. Fundamentarea economico-financiară 

    Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare.  



           Proiectul de decizie  se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru 

avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi aprobare în şedinţă. 

IV. Impactul proiectului 

      Proiectul va avea un impact important deoarece automobilele urmează a fi 

comercializate fapt ce va contribui la  acumularea mijloacelor financiare la bugetul 

raional. 

V. Consultarea publică a proiectului 

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

transparența în procesul decizional proiectul a fost plasat pe pagina web a 

consiliului raional  www.crstraseni.md la directoriul Transparența decizională, 

secțiunea Consultări publice ale proiectelor 

 

 

 

Șeful Serviciului juridic 

 

Malic Ion 


