
                         R E P U B L I C A   M O L D O V A

             C O N S I L I U L    R A I O N A L   S T R Ă Ș E N I

                                               DECIZIE  nr. 
                                      din       decembrie  2022

                          Proiect
Cu privire la acordul transmiterii unor bunuri 

           În temeiul art. 43, art. 46, art. 77 ale Legii 436/2006 privind administrația
publică  locală,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  art.  8  al  Legii  nr.
523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale, cu
modificările  ulterioare,  art.  14  al  Legii  nr.  121/2007  privind  administrarea  şi
deetatizarea  proprietăţii  publice,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,
demersului  Ministerului Educației şi Cercetării al Republicii Moldova nr. 03/1-
09/5408  privind transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor materiale (echipamente
de  tehnologii  informaționale),  examinând  nota  informativă,  Consiliul  raional
DECIDE:

     1. Se acceptă transmiterea, cu titlu gratuit, din proprietatea publică a statului,
aflate în gestiunea Ministerului Educației şi Cercetării, în proprietatea publică a
administraţiei publice locale de nivelul al doilea, raionul Strășeni, administrarea
Liceului  Teoretic  Zubrești,  bunuri  materiale  (echipamente  de  tehnologii
informaționale), conform anexei.
     2. Transmiterea bunurilor se va efectua în conformitate cu  Regulamentului cu
privire    la modul de transmitere a bunurilor  proprietate  publică, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 901/2015. 
     3. Se desemnează responsabilă de executarea prevederilor prezentei decizii  
şefa Direcţiei  generale educaţie (L. Caciuc).
     4. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama
vicepreşedintelui raionului (S. Botnaru).

Preşedinte al şedinţei,

Contrasemnat
Secretar al Consiliului raional,                                              Nina  RUSU

Avizat:

Serviciul juridic                                              
Vicepreședintele raionului                              
Direcția generală educaţie                               



Anexa 
la Decizia Consiliului raional Străşeni

nr.      din      decembrie   2022

Lista bunurilor materiale (echipamente de tehnologii informaționale),
ce se transmit cu titlu gratuit, din proprietatea publică a statului,

 aflate în gestiunea Ministerului Educației şi Cercetării, în proprietatea publică a
administraţiei publice locale de nivelul al doilea, raionul Strășeni, 

administrarea Liceului Teoretic Zubrești, 
pentru implementarea Proiectului „Digitalizarea educațională”

Nr.
d/o

Nume articol Cantitate Preț unitar (lei) Total (lei)

1. Autocolant personalizat – 
policromie conform MIV

3 250,64 751,92

2. Multifunctional laser A4 
PANTUM BM5100ADW

1 19031,92 19031,92

3. Multifunctional A4 
Monocrom Konica Minolta 
Bizhub 50201

1 19304,00 19304,00

4. Display interactiv Optoma 
3861RK-WIFI 86 inch. 3840

1 64806,35 64806,35

5. Laptop Dell Latitude 3510, 
15.6” HD, I3, 8GB, 256 SSD

5 12867,48 64337,40

6. Personalizare laptop – 
Autocolant 10*15 (5 buc.)

1 248,83 1244,15

Suma totală 169475,74



Notă informativă
la proiectul de decizie  „Cu privire  la  acordul transmiterii unor bunuri”

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Direcţia generală educaţie.  
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
Elaborarea  proiectului  deciziei  „Cu  privire  la   acordul transmiterii unor bunuri” are
ca scop dotarea instituției de învățământ cu tehnică de calcul în scopul sporirii calităţii
procesului educaţional 
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi    
Proiectul deciziei „Cu  privire  la   acordul transmiterii unor bunuri”  prezintă  un act
legal  pentru  transmiterea  bunurilor  materiale  (echipamente  de  tehnologii
informaționale),  din proprietatea publică  a  statului,  aflate  în  gestiunea Ministerului
Educației şi Cercetării, în proprietatea publică a administraţiei publice locale de nivelul
al doilea, raionul Strășeni, administrarea Liceului Teoretic Zubrești.
4. Fundamentarea economico-financiară. 
Implementarea prezentului proiect de decizie nu va necesita cheltuieli suplimentare.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare.
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative şi nu prevede abrogarea altor
decizii.
6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 
Proiectul deciziei a fost avizat de către  Serviciul juridic, vicepreședintele raionului,
Direcţia  generală  educație,  secretara  interimară  a  Consiliului  raional.  În  scopul
respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional
proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a Consiliului raional www.crstraseni.md
la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Proiecte de decizii.
7. Constatările expertizei anticorupţie
În temeiul art. 35 din Legea  nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin.(3)
din Legea integrităţii nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupţie de către
autor.
Proiectul  de decizie  corespunde normelor juridice şi  exclude orice element  care  ar
favoriza corupţia. 
8. Constatările expertizei juridice 
În temeiul art.  37 din  Legea nr.  100/2017 cu privire la actele normative proiectul
deciziei   a  fost  expus  expertizei  juridice  de  către  Serviciul  juridic,  subdiviziune  a
Consiliului  raional,  care  a  expertizat  actul  respectiv  și  a  constat  că  corespunde  ca
structură, conţinut şi nu contravine legislației.

Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se
propune Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Şefa Direcţiei generale educație                                      Lucia CACIUC 

http://www.crstraseni.md/

