
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

                                                        
                                                           DECIZIE  nr. 3/

                                  din  24   mai   2019                         proiect

Cu privire la transmiterea unor mijloace
de transport în comodat  

În temeiul prevederilor art. 43, 46 ale Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică
locală, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 121/2007 privind administrarea şi
deetatizarea  proprietăţii  publice,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  Hotărîrii
Guvernului nr.1135/2018 Cu privire la transmiterea unor mijloace de transport și actului de
transmitere din 12 decembrie 2018  de la autoritatea centrală,  examinînd nota informativă,
Consiliul raional DECIDE:

1. Se transmite în comodat, pe perioadă nedeterminată, mijlocul de transport  marca –
OPEL MOVANO, număr de înmatriculare GCF 898, anul fabricării 2014, numărul caroseriei
W0LVV34VEEB063596,  proprietate publică a unității administrativ - teritoriale de nivelul
doi, administrarea Aparatului președintelui raionului Strășeni, gestiunea Serviciului transport
și  gospodăria  drumurilor,  Liceului  Teoretic  ”Alecu  Russo”  din  satul  Cojușna  în  scopul
transportării elevilor, conform regulilor stabilite în Regulamentul cu privire la transportarea
elevilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 903/2015.

2. Se transmite în comodat, pe perioadă nedeterminată, mijlocul de transport  marca –
OPEL MOVANO, număr de înmatriculare GCF 884, anul fabricării 2014, numărul caroseriei
W0LVV34VEEB063592,  proprietate publică a unității administrativ - teritoriale de nivelul
doi, administrarea Aparatului președintelui raionului Strășeni, gestiunea Serviciului transport
și gospodăria drumurilor, Liceului Teoretic ”Mitropolit Nestor Vornicescu” din satul Lozova,
în  scopul  transportării  elevilor,  conform regulilor  stabilite  în  Regulamentul  cu  privire  la
transportarea elevilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 903/2015.

3.  Se  instituie  Comisia  de  predare-primire  a  bunurilor  nominalizate,  după  cum
urmează:

GOBJA Veronica     - contabil-șef al Aparatului preşedintelui raionului
HEDEA Rodion        - șef  al Serviciului transport și gospodăria drumurilor
Directorul liceului, după caz.
4.  Se  împuternicește  președintele  raionului  (M.  Popa)  să  semneze  contractele  de

comodat.
5. Se pune în sarcina Comisiei  nominalizate să efectueze transmiterea bunurilor în

conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor
proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901/2015, în termen de 30 de zile.

6. Controlul executării  prezentei decizii se pune în seama preşedintele raionului (M.
Popa).
           7. 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

VIZAT:
Serviciul juridic                                                                             I. Malic
Contabil-șef, Aparatul președintelui raionului                         V. Gobja        



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la modificarea unor anexe

la Decizia Consiliului raional nr. 2/33 din 26 mai 2017”

1.  Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Aparatul președintelui raionului Strășeni.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Proiectul deciziei a fost elaborat în baza Legii nr. 100/2017 privind actele normative, care prevede
că  ”modificarea  actului  normativ  constă  în  schimbarea  oficială  a  textului  actului,  inclusiv  a
dispoziţiilor finale sau tranzitorii, realizată prin modificări, excluderi sau completări ale unor părţi
din text”.
În scopul sporirii eficienței activității autorității publice și în vederea implementării dispozițiilor
legale prevăzute de Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, în
organigrama și statele de personal ale aparatului președintelui raionului, direcțiilor, secțiilor, altor
subdiviziuni din subordinea Consiliului raional se vor opera modificările necesare.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
În statele de personal ale Direcției asistență socială și protecție a familiei se instituie o unitate de
secretar prin excluderea unității de ”secretar” din cadrul Direcției finanțe.
4.  Fundamentarea economico-financiară
Cheltuielile legate de implementarea prezentului proiect de decizie vor fi efectuate din contul și în
limita alocațiilor aprobate în buget pe anul 2019.
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 modificarea unor anexe la Decizia Consiliului raional
nr. 2/33 din 26 mai 2017” a fost avizat de către președintele raionului, Direcția finanțe, Serviciul
juridic, secretarul Consiliului raional.
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2013 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.  Constatările expertizei anticorupție
În  temeiul  art.  35  al  Legii  100/2017,  expertiza  anticorupție  a  fost  efectuată  de  către  Aparatul
președintelui raionului. Proiectul nu conține reglementări ce ar favoriza corupția. 
8.  Constatările expertizei juridice
În temeiul art. 37 din  Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative  a fost expuse expertizei
juridice  de  către  Serviciul  juridic,  subdiviziune  a  Consiliului  raional.  Proiectul  deciziei  este  în
concordanță cu Legea  nr. 397/2003 privind finanțele publice locale. 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.

Secrieru Drăgălina, specialist principal (resurse umane),
Aparatul președintelui raionului


