
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂȘENI             СТРЭШЕНЬ

DECIZIE nr. 1/
din  5 februarie  2021

                                                                                    PROIECT
Cu privire la acordul transmiterii 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,  Ordinul
Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării nr. 1401 din 15 decembrie 2020 ”Cu
privire la repartizarea tehnicii de calcul”, examinînd nota informativă,   Consiliul
raional DECIDE:

      1. Se acceptă transmiterea, cu titlu gratuit, a bunurilor proprietate publică a
statului,  din  administrarea  Ministerului  Educației,  Culturii  şi  Cercetării,  în
proprietatea  publică  a  unității  administrativ-teritoriale  de  nivelul  doi,  raionul
Strășeni,  în  administrarea  Direcției  învățământ,  în  gestiunea  instituţiilor  de
învăţământ,  a  tehnicii  de  calcul  -  19   laptopuri   D509DA-E1968-NB  Asus
D509DA, în valoare de 129,105 mii lei, conform anexei.
       2. Transmiterea bunurilor se va efectua în conformitate cu Regulamentul cu
privire  la  modul  de  transmitere  a  bunurilor  proprietate  publică,  aprobat  prin
Hotărârea Guvernului nr. 901/2015.
       3. Se desemnează responsabil de executarea  prevederilor prezentei decizii
șeful  Direcției învățământ (Iu. Certan).
       4. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama
vicepreședintelui  raionului (I. Ursu).
       5.  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 învățămînt                                          I. Ampava



                                                                                                                                         Anexă
                                                                                la Decizia Consiliului raional Strășeni nr. 1/ 
                                                                                din 05 februarie 2021

Lista

instituțiilor de învățămînt din raion cărora li se transmite tehnică de calcul în gestiune

Nr. 
d/o

Instituţia Nr. elevi Nr. de laptopuri
repartizate 

1 IP Liceul Teoretic „Alecu  Russo” 735 1
2  IP Liceul Teoretic „Mitropolit Nestor Vornicescu” 590 1
3  Gimnaziul  Rădeni 359 1
4  IP Liceul Teoretic „Mihai  Eminescu” 1092 1
5  IP Liceul Teoretic „Universul ” 312 1
6  IP Liceul Teoretic Sireți 683 1
7  IP Liceul Teoretic „Ion Inculeţ” 434 1
8  IP Liceul Teoretic Zubreşti 372 1
9  IP Gimnaziul „Mihai Viteazul” 907 1
10  IP Liceul Teoretic „Ion Vatamanu” 593 1
11  Gimnaziul Codreanca 258 1
12  IP Liceul Teoretic Romănești 165 1
13  Gimnaziul Căpriana 208 1
14  Gimnaziul „Valentin Slobozenco” 257 1
15  Gimnaziul Bucovăţ 119 1
16  Gimnaziul Găleşti 181 1
17  Gimnaziul Recea 241 1
18  Gimnaziul Ţigăneşti 130 1
19  Gimnaziul Roşcani 107 1

TOTAL 19



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 învăţământ.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
Proiectul deciziei „Cu privire la acordul transmiterii unor bunuri ” a fost elaborat în 
conformitate cu actele normative, care prevăd că bunurile din proprietatea statului se 
transmit în proprietatea unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea  cu 
acordul consiliului local. Avînd în vedere cele menționate și în scopul primirii  din 
proprietatea statului, gestiunea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării  a tehnicii
de calcul -19  laptopuri  D509DA-E1968-NB Asus D509DA, în valoare de 129,105 
mii le   pentru instituțiile de învățămînt din raion a fost elaborat proiectul de decizie 
respectiv.
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 instituțiile de învățămînt cărora li se
va transmite în gestiune cîte 1 unitate  laptop.
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 învăţământ, 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. Consultările 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 al Direcţiei învăţământ                                             Iulia CERTAN


