
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂ ENIȘ             СТРЭШЕНЬ

DECIZIE nr. 6/
din     septembrie 2021

                                                                                          PROIECT                                              
Cu privire la acordul transmiterii unor bunuri

       În temeiul art. 43, art. 46, art. 77 ale  Legii nr. 436/2006 privind administra ia publicăț
locală,  cu  modificările  i  completările  ulterioare,  Legii  nr.  523/1999  cu  privire  laș
proprietatea publică a unită ilor administrativ-teritoriale, cu modificările i completărileț ș
ulterioare, Legii nr. 121/2007 privind administrarea i deetatizarea proprietă ii publice, cuș ț
modificările  i  completările  ulterioare,  Ordinului  Ministerului  Educa iei,  Culturii  şiș ț
Cercetării  nr.  1356  din 15 decembrie 2020 ,,Cu privire la distribuirea dezinfectantului
lichid în institu iile  de învă ământ general” scrisorii  Ministerului  Educa iei,  Culturii  şiț ț ț
Cercetării  nr.  03/1-09/2194  din  07  mai  2021,  examinând  nota  informativă,  Consiliul
raional DECIDE:

      1.  Se acceptă transmiterea bunurilor materiale,  cu titlul  gratuit,  din administrarea
Ministerului Educa iei,  Culturii  şi  Cercetării,  unită ii  administrativ-teritoriale de nivelulț ț
doi (raionul  Stră eni), în administrarea Direc iei generale educaţie şi cultură:ș ț
- tehnică de calcul – două tablete PC, două tastaturi fără fir, două că ti fără fir în valoareș
de 9327,9 mii lei, conform anexei nr. 1; 
- 6 camere Web în valoare de 21165,6 mii lei;
- 2821 litri dezinfectant, conform anexelor nr. 2 i nr. 3.ș
     2.  Direcţia  generală  educa ie  i  cultură  va  transmite  în  gestiunea  instituţiilor  deț ș
învăţământ din subordine bunurile materiale în conformitate cu  Regulamentul cu privire la
modul de transmitere a bunurilor  proprietate  publică, aprobat prin  Hotărârea  Guvernului
nr.  901/2015  şi  criteriilor  de  repartizare  din  Instrucţiunea  privind  repartizarea,
recepţionarea şi utilizarea tehnicii de calcul aprobată prin ordinul Ministerului Educa iei,ț
Culturii şi Cercetării nr.428 din 23 aprilie 2021.
     3.  Se desemnează responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii  efulș
Direc iei generale educaţie şi cultură (L. Caciuc).  ț
     4.  Controlul  asupra  executării  prevederilor  prezentei  decizii  se  pune  în  seama
vicepre edintelui  raionului (I. Ursu).ș
     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



Anexa nr.1
la Decizia Consiliului raional Stră eniș

nr.      din          septembrie  2021

Lista beneficiarilor 
de dona ia de pachete educa ionale K-edu packages (tabletă, tastatură fără fir i că ti fărăț ț ș ș

fir),
 oferite de Oficiul Special реntru Educa ie al Provinciei Jeju din Republica Соrееаț

Nr
d/o

Raionul Institu iaț
de

învă ămâț
nt

Localitate
a

Nume, 
рrеnumеle

participantulu
i la

сursurilе de
fоrmаrе

Bunuri
donate,
unită iț

Preț
unitar lei

Valoarea
de bilanț

lei

1 Stră eniș Gimnaziul
Codreanca

s. 
Codreanca

Cegorescu
Nina

Guzun 
Loredana

2 tablete PC
2 tastaturi fără 
fir
2 că ti fără firș

8310,5949
495,538l

521|,7703

9327,9033

DGEC 6 camere Web 3527,60 21165,60



Anexa nr.2
la Decizia Consiliului raional Stră eniș

nr .      din            septembrie 2021

Distribuirea produselor dezinfectante din lotul
 Ministerului Educa iei, Culturii i Cercetării ț ș

(gimnazii, licee)

Nr.
d/o

Denumirea institu iei (cre ă,ț ș
grădini ă, coală primară, gimnaziu,ț ș

liceu)

Nr. de
copii/elevi

în institu ieț

Cantitatea de
dezinfectant
lichid pentru
mâini (litri)

Dezinfectant
la litru

(butelii a
câte 5 litri)

1 Gimnaziul Bucovăţ 119 123 25
2 Gimnaziul Căpriana 208 215 43
3 Gimnaziul Codreanca 258 267 53
4 Gimnaziul Dolna 92 95 19
5 Gimnaziul Găleşti 181 187 37
6 Gimnaziul „V. Slobozenco” Micău iț 257 266 53
7 Gimnaziul Oneşti 69 71 14
8 Gimnaziul Pănăşeşti 227 235 47
9 Gimnaziul Rădeni 360 373 75
10 Gimnaziul Recea 246 255 51
11 Gimnaziul Roşcani 110 114 23

12
IP Gimnaziul Străşeni „M. Viteazul”, 
Stră eniș 919

951 190

13 IP Gimnaziul „I. Creangă” Micleu eniș 226 234 47
14 Gimnaziul Tătăreşti 140 145 29
15 Gimnaziul Ţigăneşti 131 136 27
16 Gimnaziul Voinova 167 173 35

17
Institu ia Publică  LT „A. Russo”, ț
Coju naș 736

762 152

18
Institu ia Publică  LT „M. N. ț
Vornicescu”, Lozova

596
617 123

19 Institu ia Publică  LT Romăne tiț ș 165 171 34

20
Institu ia Publică  LT „Universul ”, ț
Scoreni

312
323 65

21 Institu ia Publică  LT Sire iț ț 683 707 141

22
Institu ia Publică  LT „I. Vatamanu”, ț
Străşeni

593
614 123

23
Institu ia Publică  LT „M. Eminescu”, ț
Străşeni

1095
1133 227

24
Institu ia Publică  LT „N. Nekrasov ”, ț
Străşeni

150
155 31

25
Institu ia Publică  LT „I. Inculeţ”, ț
Vorniceni

438
453 91

26 Institu ia Publică  LT Zubreştiț 372 385 77
27 Institu ia Privată coala „Millenium”ț Ș 60 62 12
28 Centrul de Crea ie al elevilorț 230 238 48
29 coala de sportȘ 180 186 37

  9320   

 Total 9320 9646 1929
 Cantitatea de dezinfectant (litri) 9645   

 
Cantitatea de dezinfectant (litri) la un 
elev 1,035   



Anexa nr.2
la Decizia Consiliului raional Stră eniș

nr .      din            septembrie  2021

Distribuirea  produselor dezinfectante din lotul 
Ministerului Educa iei, Culturii i Cercetăriiț ș

 (institu ii de educa ie timpurie)ț ț

Nr.
d/o

Denumirea institu iei (cre ă,ț ș
grădini ă, coală primară, gimnaziu,ț ș

liceu)

Nr. de
copii/elevi în

institu ieț

Cantitatea de
dezinfectant
lichid pentru
mâini (litri)

Dezinfecta
nt la litru
(butelii a

câte 5 litri)

1 Grădini a-cre ă or. Bucovăț ș ț 38 41 8

2 Grădini a de copii s. Căprianaț 99 106 21

3 Grădini a cre ă s. Chiriancaț ș 30 32 6

4 Grădini a de copii com. Codreancaț 78 84 17

5 Grădini a de copii s. Lupa-Receaț 35 38 8

6 Grădini a nr. 1 s. Coju naț ș 226 243 49

7 Grădini a nr. 2 s. Coju naț ș 160 172 34

8 Grădini a-cre ă „Ghiocel”, s. Dolnaț ș 47 50 10

9 Grădini a de copii s. Găle tiț ș 75 81 16

10 Grădini a de copii s. Ghelăuzaț 16 17 3

11 Grădini a de copii s. Sacaț 27 29 6

12 Grădini a de copii s. Micău iț ț 135 145 29

13 Grădini a de copii s. Gornoeț 24 26 5

14 Grădini a de copii s. Micleu eniț ș 66 71 14

15 Grădiniţa de copii s. Negre tiș 80 86 17

16 Grădini a de copii s. Pănă e tiț ș ș 130 140 28

17 Grădini a de copii s. Ciobancaț 46 49 10

18 Grădini a de copii s. Receaț 90 97 19

19 Grădini a de copii s. Romăne tiț ș 60 64 13

20 Grădini a de copii s. Ro caniț ș 100 107 21

21 Grădini a de copii s. Scoreniț 127 136 27

22 Grădini a de copii nr. 2  s. Sire iț ț 175 188 38

23 Grădini a de copii nr. 1  s. Sire iț ț 170 183 37

24 Grădini a de copii  nr. 1 mun. Stră eniț ș 80 86 17

25 Grădini a-cre ă nr. 2 mun. Stră eniț ș ș 325 349 70

26 Grădini a-cre ă nr. 3 mun. Stră eniț ș ș 320 344 69

27
Grădini a-cre ă nr. 4 „Licurici” mun. ț ș
Stră eniș 165

177 35

28 Grădini a-cre ă nr. 5 mun. Stră eniț ș ș 220 236 47

29 Grădini a-cre ă s. Făgureniț ș 37 40 8

30 Grădini a de copii s. Tătăre tiț ș 66 71 14



31 Grădini a de copii s. igăne tiț Ț ș 65 70 14

32 Grădini a de copii s. Voinovaț 48 52 10

33 Grădini a de copii nr. 1 s. Vorniceniț 125 134 27

34 Grădini a de copii nr. 2 s. Vorniceniț 60 64 13

35 Grădini a de copii com. Lozovaț 220 236 47

36 Grădini a-cre ă com. Rădeniț ș 55 59 12

37 Grădini a de copii s. Zamciojiț 65 70 14

38 Grădini a de copii s. Drăgu eniț ș 70 75 15

39 Grădini a de copii s. Greble tiț ș 33 35 7

40 Grădini a de copii s. One tiț ș 35 38 8

41
Grădini a de copii „Ghiocel” s. ț
Zubre tiș 130

140 29

     

 Total 4153 4461 892

 Cantitatea de dezinfectant (litri) 4460   

 
Cantitatea de dezinfectant (litri) la un 
copil

1,074
  



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 educa ie i cultură.  ț ș
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
Proiectului  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 unită ilor administrativ-teritoriale de nivelul  al  doilea cu acordul consiliuluiț
local.  Având în vedere cele  men ionate  i  în  scopul  primirii  unor bunuri  materiale pentruț ș
institu iile de învă ământ a fost elaborat proiectul de decizie respectiv.ț ț  
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi    
Proiectul deciziei „Cu privire la acordul transmiterii unor bunuri” prevede partea dispozitivă iș
anexele în care sunt indicate denumirea i cantitatea bunurilor care urmează a fi  transmiseș
institu iilor de învă ământ. ț ț
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, vicepre edintele raionului, Direcţiaș
generală educa ie i cultură, secretarul Consiliului raionalț ș .  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 i a constat că corespunde ca structură, conţinut şi nu contravineș
legisla iei.ț

Proiectul  deciziei  se  prezintă  comisiilor  consultative  de  specialitate  pentru  avizare  i  seș
propune Consiliului raional pentru examinare i adoptare în edin ă.ș ș ț

Şef al Direcţiei generale educa ie i cultură                            ț ș

http://www.crstraseni.md/

