
 

 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. 6/ 

                                                 din   18   noiembrie  2022    
                                                                                                             PROIECT 

 

Cu privire la  transmiterea bunurilor  

 

          În conformitate cu prevederile Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică 

locală, cu modificările și completările  ulterioare, Legii nr. 523/1999 cu privire la 

proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările ulterioare,  

Ordinului Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 216 din 28 decembrie 2015 

”Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor 

metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar”, 

cu modificările ulterioare, examinând nota informativă, Consiliul raional DECIDE: 

 

     1. Se  transmit, cu titlu gratuit, bunurile proprietate publică a unităţii administrativ-

teritoriale de nivelul al doilea, din administrarea Aparatului președintelui raionului în 

administrarea Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu”, conform anexei. 

     2.  Se instituie Comisia de transmitere a bunurilor,  în următoarea componenţă: 

 

BOTNARU Sergiu      - vicepreşedinte al raionului, preşedintele  Comisiei; 

GOBJA Veronica        -  șefă a Serviciului financiar-administrativ, contabilă-şefă a 

                                        Aparatului preşedintelui raionului   

TROIAN Tatiana         - directoare a Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu”.  

 

     3.  Se pune în sarcina Comisiei nominalizate transmiterea bunurilor în conformitate 

cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015, în termen de 30 de zile. 

      3. Se pune în sarcina șefei, contabilă-şefă a Serviciului financiar-administrativ, 

Aparatul preşedintelui raionului  executarea prevederilor prezentei decizii. 

     4. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama preşedintelui 

raionului (V. Jardan). 

     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 

Serviciul financiar-administrativ, 

Aparatul preşedintelui raionului                                 V. Gobja 

 



 Anexa  

         la Decizia Consiliului Raional Strășeni 

      nr. 6/    din    18  noiembrie   2022 

 

 

 

Lista 

bunurilor  proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, 

care  se transmit,  cu titlu gratuit, din administrarea Aparatul președintelui raionului 

în administrarea Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu” 

 

 

Denumirea 

instituției 

Denumirea 

materialelor de 

construcție 

Cantitatea Prețul, lei Suma,  lei 

 

 

Liceul 

Teoretic  

”Mihai 

Eminescu”  

Gazon artificial 

Multisport 20mm brown 

665,000 м2
 

189,00 175560,00 

Gazon artificial 

Multisport 27mm blue, 

linii de marcaj 

44,000 м2
 

1570,00 16720,00 

Bandă poliesterică de 

îmbinare 

622,000 m
 

1650,00 21770,00 

Adeziv Glue 239,000 kg
 

1902,00 24378,00 

 

Total 

   

 

 

238428,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie „Cu privire la  transmiterea  bunurilor” 

 

1.  Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Aparatul președintelui raionului. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite 

Proiectul deciziei ”Cu privire la transmiterea bunurilor” a fost elaborat în conformitate cu 

prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 216/2015 ”Cu privire 

la aprobarea planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice 

privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar”, în baza contractelor și 

a facturilor fiscale de achiziționare. 

Proiectul deciziei nominalizat a fost elaborat în scopul transmiterii bunurilor materiale utilizate 

pentru amenajarea terenului sportiv al Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu”  din mun. Strășeni 

și  reflectarea acestora în evidența contabilă. 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

În proiectul deciziei sunt indicate  denumirea bunurilor, cantitatea, prețul și suma totală. 

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. 

6.  Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În baza celor expuse și în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele 

normative, proiectul deciziei ”Cu privire la  transmiterea bunurilor” a fost avizat de către 

Serviciul juridic, Serviciul financiar-administrativ din cadrul Aparatului președintelui 

raionului, secretara interimară a Consiliului raional Strășeni. 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența procesului 

decizional, proiectul deciziei este plasat pe pagina web oficială a Consiliului raional 

www.crstraseni.md la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice ale 

proiectelor. 

7. Constatările expertizei anticorupție 

În temeiul art. 35 din Legea 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea 

integrității 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor.  

Proiectul de decizie corespunde normelor juridice și exclude orice element care ar favoriza 

corupția. 

8.  Constatările expertizei juridice 

În temeiul art. 37 din  Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, Legii contabilității și 

raportării financiare nr. 287/2017 și Legii 523/1999 cu privire la proprietatea publică a 

unităților administrativ-teritoriale. Proiectul a fost expus expertizei juridice de către Serviciul 

juridic. Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă. 

 

Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se  

propune  Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

 

 

Șefă a Serviciului financiar-administrativ,  

contabilă-şefă a Aparatului preşedintelui raionului                                    Veronica Gobja 


