
 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. 4/ 
din  30 septembrie 2022

                                                                                                       Proiect
Cu privire la transmiterea bunurilor 
           
    În temeiul art. 43, art. 46, art. 77 ale Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală,
cu modificările şi 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 ulterioare,
Deciziilor Consiliului raional nr. 1/38 din 16 martie 2022 Cu privire la aprobarea structurii
organigramei  şi  efectivului-limită  ale  aparatului  preşedintelui  raionului,  direcţiilor,  altor
subdiviziuni din subordinea Consiliului raional Străşeni, cu modificările ulterioare, examinând
nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

1. Se iau în evidență contabilă la  Aparatul președintelui  raionului,  donația de carte,  în
număr de 403 volume, cuprinse în 31 pachete, în valoare de 15620.15 lei, și donația de reviste
în număr de 3800 cuprinse în 53 pachete în valoare de 11401.00 lei, transmise cu titlu gratuit,
din partea Consiliului Județean Brăila, România.
     2.  Se  transmit,  cu  titlu  gratuit,  bunurile  proprietate  publică  a  unităţii  administrativ-
teritoriale  de  nivelul  al  doilea,  menționate  în  punctul  1,  din  administrarea  Aparatului
președintelui raionului în administrarea Bibliotecii Publice Raionale „Mihail Sadoveanu”.
     3.  Se instituie Comisia de transmitere a bunurilor, în următoarea componenţă:

BOTNARU Sergiu      - vicepreşedinte al raionului, preşedintele Comisiei
PĂDURE Nadejda      - șefă a Bibliotecii Publice Raionale ”Mihail Sadoveanu”
LAZAREV Elena        - contabilă-şefă a Bibliotecii Publice Raionale ”Mihail Sadoveanu”
GOBJA Veronica        - șefă a  Serviciului financiar-administrativ, contabilă-şefă a Aparatului

preşedintelui raionului  
MALIC Ion                 - șef al Serviciului juridic, subdiviziune a Consiliului raional.

     4. 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.
     5.  Se  numeşte  responsabil  de  executarea  prezentei  decizii  șefa  Serviciului  financiar-
administrativ, contabilă-şefă a Aparatului  preşedintelui raionului (V. Gobja).
     6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama preşedintelui raionului (V.
Jardan).
     7. Prezenta decizie întră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale.

Preşedinte al şedinţei,                                                                                                         

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                                               Nina  RUSU

VIZAT:    
Serviciul juridic                                                                                             
Șefa  Serviciului financiar-administrativ, 
contabilă-şefă a Aparatului  preşedintelui raionului                             



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la transmiterea bunurilor”

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Aparatul președintelui raionului.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile urmărite
Proiectul deciziei „Cu privire la transmiterea bunurilor” a fost elaborat în conformitate cu art.
43, art. 46 și art. 77 ale Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, cu modificările
şi 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,  Hotărîrii  Guvernului  nr.  901/2015  pentru
aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică,
avînd ca scop transmiterea bunurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale de
nivelul  al  doilea,  din  administrarea  Aparatului  președintelui  raionului  în  administrarea
Bibliotecii Publice Raionale „Mihail Sadoveanu”.
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Principala prevedere a proiectului de decizie „Cu privire la transmiterea bunurilor” constă în
asigurarea evidenței corecte a bunurilor materiale care se transmit. Proiectul de decizie conține
partea  decizională  cu  denumirea  şi  valoarea  bunurilor  materiale  transmise  în  administrarea
Bibliotecii Publice Raionale „Mihail Sadoveanu”.
4. Fundamentarea economico-financiară
Proiectul  deciziei  „Cu  privire  la  transmiterea  bunurilor”  nu  necesită  cheltuieli  financiare
suplimentare. 
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative.
6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
În baza celor expuse şi 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,  șefa  Serviciului  financiar-administrativ,  contabilă-şefă  a  Aparatului
preşedintelui raionului, secretara interimară a Consiliului raional.
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional,
proiectul  deciziei  este  plasat  pe  pagina-web  oficială  a  Consiliului  raional  Strășeni
www.crstraseni.md la directoriul  Transparenţa decizională,  secţiunea Consultări publice ale
proiectelor.
7. Constatările expertizei anticorupție
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din
Legea integrității nr. 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, proiectul a fost expus
expertizei  juridice  de  către  Serviciul  juridic,  subdiviziune  a  Consiliului  raional.  Proiectul
deciziei  este  în  concordanţă  cu  Hotărîrea  Guvernului  nr.  901/2015  pentru  aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică. Structura şi
conţinutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.  

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

Șefa  Serviciului financiar-administrativ, 
contabilă-şefă a Aparatului  preşedintelui raionului                                    V. Gobja

http://www.crstraseni.md/

