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DECIZIE  nr. 3/ 
                                              din   17  august   2018                                   Proiect 

                                                                                                                    
 

Cu privire la modificarea unor 

Decizii ale Consiliului raional 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 43 și art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și 

completările ulterioare, Legii nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele 

normative, examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE: 

     1. Se  aprobă modificarea Deciziei Consiliului raional Strășeni nr. 1/10 din 

24 februarie  2017 „Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate a raionului 

supuse privatizării”, cu completările ulterioare, după cum urmează: 

- din punctul 1 al deciziei alineatul  ” - autoturism BYD F3, anul fabricării 

2008, numărul motorului UG15S4D81A0986, numărul caroseriei 

LGXC16AF780019448” se exclude. 

          2. Se aprobă  modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/25 din 16 

februarie 2018 ”Cu privire la vînzarea unor mijloace de transport, prin licitație” 

după cum urmează: 

    - din punctul 1 al deciziei alineatul  ” - autoturism BYD F3, anul fabricării 

2008, numărul motorului UG15S4D81A0986, numărul caroseriei 

LGXC16AF780019448” se exclude. 

           3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina 

preşedintelui raionului (M. Popa). 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                                     

 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional                                           Nina RUSU 

 

 

VIZAT: 
Serviciul juridic                                                                                       I. Malic 



                                                Notă informativă 

la proiectul de decizie „Cu privire la modificarea unor Decizii a Consiliului raional”   

 

I.  Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite       

Prezentul proiect de decizie a fost elaborat de Serviciul juridic ca urmare a 

adoptării Deciziei Consiliului raional nr. 2/31 din 18 mai 2018 cu privire la 

instituirea Gărzii populare.  Potrivit prevederilor art. 14 al Legii nr.1101- XIII din 

06 februarie 1997 cu privire la gărzile populare „unitățile fondatoare asigură gărzile 

populare cu mijloace de transport”. Astfel, ținând cont de faptul că autoturismul 

BYD F3 se află în stare satisfăcătoare și nu a fost solicitat la două licitații 

consecutive, în scopul eficientizării utilizării bunurilor proprietate a raionului și 

asigurării Gărzii populare cu mijloc de transport, se propune modificarea prezentei 

decizii.  

II. Fundamentarea economico-financiară 

    Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare.  

         III. Consultarea publică a proiectului 

     În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparența în procesul decizional proiectul a fost plasat pe pagina web a 

Consiliului raional  www.crstraseni.md la directoriul Transparența decizională, 

secțiunea Consultări publice ale proiectelor 

    Proiectul de decizie  se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru 

avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi aprobare în şedinţă. 

 

 

 

Șeful Serviciului juridic 

 

Malic Ion 


