
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂȘENI             СТРЭШЕНЬ

DECIZIE nr. 4/ 
din   12   mai   2021

                                                                                           Proiect                                                  
Cu privire la acordul transmiterii 
în comodat a unor bunuri

       În temeiul prevederilor Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală,
cu  modificările  și  completările  ulterioare,  Legii  nr.  523/1999  cu  privire  la
proprietatea  publică  a  unităților  administrativ-teritoriale,  cu  modificările  și
completările  ulterioare,  Legii  nr.  121/2007 privind administrarea și  deetatizarea
proprietății  publice,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  Ordinului
Ministerului  Educației,  Culturii  şi  Cercetării  nr.  379  din  09  aprilie  2021  ”Cu
privire  la  criteriile  de  repartizare  a  tehnicii  de  calcul  achiziţionate  în  cadrul
Proiectului „Reforma Învăţământului în Moldova””, examinând nota informativă,
Consiliul raional DECIDE:

      1.  Se  acceptă   transmiterea,  în  comodat,  a  bunurilor  materiale   din
administrarea Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării autorității publice locale
de  nivelul  doi  (Consiliul  raional  Strășeni),  administrarea  Direcției  generale
educaţie şi cultură,  tehnică de calcul - 411 laptopuri  Notebook Lenovo V15-ADA,
HDMI-VGA  adapter,  USB  Mouse  Gembird,  USB  to  LAN,  în  valoare  de
2 149 443,83 lei.
      2. Se împuternicește șeful adjunct al Direcției generale educație și cultură (I.
Ampava) să semneze Contractul de comodat.
       3. Se pune în sarcina șefului adjunct al Direcției generale educație și cultură (I.
Ampava) transmiterea în subcomodat a bunurilor materiale indicate în punctul 1
instituțiilor de învățământ, conform anexei.
       4. Se desemnează responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii
șeful adjunct al Direcției generale educaţie şi cultură (I. Ampava )  
      5.  Controlul  asupra executării  prevederilor  prezentei  decizii  se pune în
seama  vicepreședintelui  raionului (I. Ursu).
      6.  Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al
actelor locale.

Preşedinte al şedinţei,                                                                                           

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                                Nina RUSU

AVIZAT:
Serviciul juridic                                                   I.   Malic
Vicepreședintele raionului                                   I.    Ursu
Direcția generală educaţie şi cultură                    I.   Ampava



                                                                                                                                      Anexă 
                                                                                         la Decizia Consiliului raional  Strășeni

nr. 4/      din  12   mai  2021

Cantitatea de laptop-uri care urmează să fie repartizată  instituţiilor de învăţământ
din raionul Străşeni

Nr.
d/o

Instituția Nr. laptop-uri

1 Gimnaziul Căpriana 26
2 Gimnaziul „D. Cantemir”, Roșcani 5
3 Gimnaziul „V. Slobozenco”, Micăuți 21
4 Gimnaziul Bucovăț 3
5 Gimnaziul Codreanca 15
6 Gimnaziul Dolna 24
7 Gimnaziul Găleşti 11
8 Gimnaziul Onești 8
9 Gimnaziul Pănășești 15
10 Gimnaziul Rădeni 10
11 Gimnaziul Recea 16
12 Gimnaziul Tătărești 36
13 Gimnaziul Țigănești 6
14 Gimnaziul Voinova 33
15 IP Gimnaziul ”Ion Creangă”, Micleușeni 9
16 IP Gimnaziul „Mihai Viteazul", mun. Strășeni 15
17 IP LT „Universul”, Scoreni 16
18 IP LT „Alecu Russo”, Cojușna 2
19 IP LT „I. Inculeț”, Vorniceni 18
20 IP LT „I. Vatamanu”, mun. Strășeni 10
21 IP LT „M. Eminescu”, mun. Strășeni 39
22 IP LT „Mitropolit Nestor Vornicescu”, Lozova 19
23 IP LT „Nikolai Nekrasov”, mun. Strășeni 3
24 IP LT Romănești 6
25 IP LT Sireți 18
26 IP LT Zubrești 27

Total 411



Notă informativă
la proiectul de decizie ”Cu privire la acordul transmiterii în comodat a unor bunuri”

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Direcția generală educaţie şi cultură, Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional. 
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
Proiectul  deciziei  „Cu  privire  la  acordul  transmiterii  în  comodat  a  unor  bunuri”  a  fost
elaborat  în  conformitate  cu  actele  normative  în  vigoare,  care  statuează   modalitatea  de
transmitere  în comodat a bunurilor  din gestiunea unei  entități  în  gestiunea altei  entități,
ambele având acordul în acest sens.  
Scopul  și  finalitățile  urmărite  prin  acest  proiect  de  decizie  este   de  a  transmite   din
administrarea   Ministerului  Educației,  Culturii  și  Cercetării   a  tehnicii  de  calcul  -  411
laptopuri  Notebook Lenovo V15-ADA,  HDMI-VGA adapter, USB Mouse Gembird, USB
to LAN, în valoare de 2 149 443,83 lei,  și asigurarea cu echipament necesar a instituțiilor
de învățământ din raza raionului Strășeni, pentru a corespunde cerințelor  învățământului la
distanță.
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Proiectul deciziei „Cu privire la acordul transmiterii unor bunuri” conține partea decizională
și anexa. În  anexă sunt nominalizate numărul de laptopuri repartizate raionului Străşeni şi
instituțiile de învățământ cărora li se va transmit bunurile  în gestiune.
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 deciziei „Cu privire la acordul transmiterii unor bunuri” 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 și cultură, secretarul 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 Consultări publice a proiectelor.
7. Constatările expertizei anticorupţie 
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28  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.

Șef adjunct al Direcției generale educaţie şi cultură                    I.   Ampava


