
REPUBLICA MOLDOVA                                                 РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 CONSILIUL RAIONAL                                                         РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

            STRĂŞENI                                                                            СТРЭШЕНЬ  

       
                                                                                                                              

                                               DECIZIE nr. 4/  

 din   23    noiembrie  2018 
                                                                                     PROIECT 

Cu privire la transmiterea bunului material   

 

           În temeiul art. 43, art. 46, art. 77 ale  Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administrația publică locală,  cu modificările și completările ulterioare, art. 8 al Legii nr. 

523-XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţii administrativ-

teritoriale, cu modificările  ulterioare,  art. 14 al Legii nr. 121-XVI din 04 mai 2007 

privind administrarea şi  deetatizarea  proprietăţii publice,  examinînd nota informativă,  

Consiliul raional DECIDE: 

        1. Se acceptă  transmiterea bunului material, Laptop ACER,  cu titlu gratuit, din 

proprietatea publică a  unității administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, aflat  în 

gestiunea Direcţiei  învățămînt, în  proprietatea publică a administraţiei  publice locale de 

nivelul I,  primăriei  Cojuşna,   în  gestiunea  Grădiniţei de copii  nr 2.     

     2. Se instituie comisia de predare - primire a  bunului  material în următoarea 

componenţă: 

 CERTAN Iulia              -  șef al Direcției învățămînt,  preşedinte al Comisiei; 

 Membrii comisiei: 

 OPREA Zinaida            -  contabil-șef  al  Direcției  învățămînt 

 SAMOILĂ Elena          -  contabil-șef  al  Primăriei Cojuşna 

 PRODAN Diana           -  director-interimar al  Grădiniţei  de copii nr.2 Cojușna 

 

       3. Transmiterea bunului se va efectua în conformitate cu  Regulamentului cu 

privire   la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea  

Guvernului  nr. 901 din 31 decembrie 2015, în termen de 30 de zile.       

 

      4. Se desemnează responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii şeful  

Direcţiei învăţămînt  (Iulia Certan).  

       5. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama 

vicepreşedintelui raionului (Ion Ursu). 

Preşedinte al şedinţei, 

 

Contrasemnat 

Secretar al Consiliului raional,                                     Nina  RUSU 

 

 Avizat: 

Serviciul juridic                                             I.   Malic 

Vicepreședintele raionului                            I.    Ursu 

Direcția învățământ                                       I.  Certan 

 



 

Notă informativă 

la proiectul de decizie   „Cu privire la transmiterea bunului material”   

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Direcţia învăţământ.    

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

        Elaborarea  proiectului  deciziei  „Cu privire la transmiterea bunului material”  

are ca scop  crearea condiţiilor mai bune de utilizare a tehnologiilor informaţionale 

de calcul în sistemul  educaţional  din instituţia de educaţie timpurie, Grădinița de 

copii nr.2 Cojuşna.          

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi     

       Proiectul deciziei „Cu privire la transmiterea bunului material”   prezintă  un 

act legal  pentru  transmiterea bunului public.   

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 şi nu prevede abrogarea 

altor decizii.  

6.  Avizarea şi consultarea publică a proiectului  

Proiectul  deciziei a fost  avizat de către vicepreședintele raionului, Direcţia 

învăţământ, Serviciul juridic. În scopul respectării prevederilor  Legii nr. 239 din 13 

noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe 

pagina web oficială a Consiliului raional www.crstraseni.md la directoriul 

Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice a proiectelor. 

7. Constatările expertizei juridice  

      În temeiul art. 37 din  Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele 

normative proiectul deciziei  a fost expus expertizei juridice de către Serviciul 

juridic, subdiviziune a Consiliului raional. Actul respectiv  corespunde  normelor de 

tehnică legislativă și  nu contravine  legislației în vigoare. 

 

 

 

 

Şef al   Direcţiei învăţământ Străşeni                                              Iulia  CERTAN 

 

http://www.crstraseni.md/

