РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОННЫЙ СОВЕТ
СТРЭШЕНЬ

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL
STRĂŞENI
DECIZIE nr. 5/
din iunie 2021
Cu privire la transmiterea masei lemnoase

În conformitate cu prevederile art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436/2006 privind administraţia
publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 121/2007 cu privire la
administrarea și deetatizarea proprietății publice, Hotărârii Guvernului nr. 27/2004 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier și vegetația forestieră din afara
fondului forestier, Hotărârii Guvernului nr. 901/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
modul de transmitere a bunurilor proprietate publică examinând nota informativă, demersul
Primăriei Micleușeni, Consiliul raional DECIDE:
1. Se transmite, cu titlu gratuit, din proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale de
nivelul al doilea, administrarea Aparatului preşedintelui raionului, în proprietatea publică a unităţii
administrativ-teritoriale de nivelul întâi, administrarea Primăriei Micleușeni, masa lemnoasă în
volum de 50 metri steri, amplasată la SA Drumuri Strășeni, pentru încălzirea Grădiniței de copii
Micleușeni în perioada rece 2021-2022.
2. Se instituie Comisia de transmitere, în următoarea componență:
- vicepreședinte al raionului, președinte al Comisiei
- contabil-șef al Aparatului președintelui raionului
- specialist principal al Serviciului agricultură, relații funciare, cadastru și patrimoniu din
cadrul Direcției economie și infrastructură
- primar al comunei Micleușeni;
- contabil-șef al Primăriei Micleușeni.
3. Se pune în sarcina Comisiei nominalizate transmiterea masei lemnoase în conformitate cu
Hotărârea Guvernului nr. 901/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de
transmitere a bunurilor proprietate publică.
4. Se numeşte responsabil de executarea prezentei decizii contabilul-şef al Aparatului
preşedintelui raionului.
5. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama vicepreședintelui
raionului.
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

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la transmiterea masei lemnoase”
1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Direcția finanțe, Serviciul juridic.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Proiectul de decizie a fost elaborat în temeiul Legii nr. 436/2006 cu privire la administrarea publică
locală, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 901/2015 pentru
aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică.
Scopul și finalitățile urmărite constau în respectarea principiului de colaborare dintre autoritățile
publice locale și soluționarea problemei privind încălzirea grădiniței de copii Micleușeni în perioada
rece 2021-2022.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul deciziei cuprinde partea decizională în care se indică masa lemnoasă care va fi transmisă,
membrii comisiei de transmitere și responsabilii de executarea și controlul deciziei.
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli din bugetul raional.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul d deciziei se încorporează în sistemul actelor normative în vigoare.
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 masei lemnoase”, a fost avizat de către
Serviciul juridic, vicepreședintele raionului, Direcția economie și infrastructură, contabilul-șef al
Aparatului președintelui raionului, secretarul 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 www.crstraseni.md la
directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectelor.
7. Consultările 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 normele 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 concordanță cu Legea nr. 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător, cu modificările
și completările ulterioare, Legii nr. 591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și
rurale, cu modificările și completările ulterioare, Legii regnului vegetal nr. 239/20107, cu
modificările și completările ulterioare. 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.

Șeful Direcției finanțe

