
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

                                                                 DECIZIE nr. 2/
                                                          din   22   martie  2019   
                                                                                                    
Cu privire la transmiterea unor bunuri

             În temeiul art. 43, art.46, art. 77 ale  Legii 436/2006 privind administra ia publică locală,  cuț
modificările i completările ulterioare, art. 8 al Legii nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publică aș
unităţii  administrativ-teritoriale,  cu  modificările   ulterioare,  art.14  al  Legii  nr.  121/2007  privind
administrarea  şi  deetatizarea  proprietăţii  publice,  examinînd  nota  informativă,  Consiliul  raional
DECIDE:

      1.  Se transmit bunurile proprietate publică a unită ii administrativ teritoriale de nivelul al doilea, dinț
administrarea Direcţiei  învă ămînt în proprietatea publică a unită ii administrativ-teritoriale de nivelulț ț
întîi, administrarea Primăriei Rădeni,  conform anexei nr.1.
      2. Se transmit bunurile proprietate publică a unită ii administrativ teritoriale de nivelul al doilea, dinț
administrarea Direcţiei învă ămînt în proprietatea publică a unită ii administrativ-teritoriale de nivelulț ț
întîi, administrarea Primăriei Oneşti,  conform anexei nr.2
      3. Se transmit bunurile proprietate publică a unită ii administrativ teritoriale de nivelul al doilea, dinț
administrarea Direcţiei învă ămînt în administrarea Primăriei Tătăreşti,  conform anexei nr.3ț
      4. Se transmit bunurile proprietate publică a unită ii administrativ teritoriale de nivelul al doilea, dinț
administrarea Direcţiei învă ămînt în proprietatea publică a unită ii administrativ-teritoriale de nivelulț ț
întîi, administrarea Primăriei Roşcani,  conform anexei nr.4
      5. Se transmit bunurile proprietate publică a unită ii administrativ teritoriale de nivelul al doilea, dinț
administrarea Direcţiei învă ămînt în proprietatea publică a unită ii administrativ-teritoriale de nivelulț ț
întîi, administrarea Primăriei Pănăşeşti,  conform anexei nr.5
      6. Se transmit bunurile proprietate publică a unită ii administrativ teritoriale de nivelul al doilea, dinț
administrarea Direcţiei învă ămînt în  proprietatea publică a unită ii administrativ-teritoriale de nivelulț ț
întîi, administrarea Primăriei Voinova,  conform anexei nr.6
      7. Se transmit bunurile proprietate publică a unită ii administrativ teritoriale de nivelul al doilea, dinț
administrarea Direcţiei învă ămînt în  proprietatea publică a unită ii administrativ-teritoriale de nivelulț ț
întîi, administrarea Primăriei Găleşti, conform anexei nr.7
     8. Se instituie comisia de predare - primire a bunurilor materiale în următoarea componenţă:
 CERTAN Iulia             - şef al Direc iei învă ămînt, preşedinte al Comisieiț ț
 OPREA  Zinaida          - contabil - ef al Direc iei învă ămîntș ț ț
Primarul unită ii administrativ-teritoriale respectiveț
Contabilul- ef al primăriei respective.ș
     9.   Se  pune  în  sarcina  Comisiei  nominalizate  predarea-primirea  bunurilor  materiale  conform
Regulamentului  cu  privire  la  modul de  transmitere  a  bunurilor  proprietate  publică  aprobat  prin
Hotărârea Guvernului nr. 901 din 31.12.2015, în termen de 30 de zile.
    10.  Se  desemnează  responsabil  de  executarea  prevederilor  prezentei  decizii   şef  al   Direcţiei 
învăţământ (Iu. Certan). 
    11. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina vicepreşedintelui
raionului (I. Ursu).
     12. 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

AVIZAT:
Serviciul juridic                                             I.  Malic 
Direc ia învă ămînt                                        Iu. Certan ț ț



                                                                                                                Anexa nr.1
                                                                                         la Decizia Consiliului raional Străşeni
                                                                                                             nr.    din  22  martie 2019

                  

Lista bunurilor materiale
proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, administrarea Direcţiei
învăţămînt, care se transmit în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul

întîi, administrarea Primăriei Rădeni

Nr. d/o Denumirea 
bunurilor materiale

Anul 
producerii

Unitatea de 
măsură

Cantitatea Preţul, lei

1 2 3 4 5 6
1 Gard setca metal metri 157 53744,24
2 Gratii la ferestre 2018 buc 6 14400,00
3 Poartă 2018 buc 2 14112,00

Total 82256,24
                                                                                                                                       

Anexa nr.2
                                                                                 la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                             nr.    din 22 martie 2019
                  

Lista bunurilor materiale
proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, administrarea Direcţiei

învăţămînt, care se transmit în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale
 de nivelul întîi,  administrarea Primăriei Oneşti.

Nr. d/o Denumirea 
bunurilor materiale

Anul 
producerii

Unitatea de 
măsură

Cantitatea Preţul, lei

1 2 3 4 5 6
1 Gard de ciment buc 1 10700,00

Total 10700,00

                                                                                                            Anexa nr.3
                                                                                               la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                             nr.    din 22 martie 2019

Lista bunurilor materiale
proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, administrarea Direcţiei

învăţămînt, care se transmit în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale
de nivelul întîi,  administrarea Primăriei Tătărăşti.

Nr. d/o Denumirea 
bunurilor materiale

Anul 
producerii

Unitatea de 
măsură

Cantitatea Preţul, lei

1 2 3 4 5 6
1 Poartă la gimnaziu buc 1 3600,34
2 Gard de  metal buc 1 849,32

Total 4449,66



Anexa nr.4
la Decizia Consiliului raional Străşeni

nr.    din 22 martie 2019
                  

Lista bunurilor materiale
proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, administrarea Direcţiei
învăţămînt, care se transmit în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul

întîi, administrarea Primăriei Roşcani.

Nr. d/o Denumirea 
bunurilor materiale

Anul 
producerii

Unitatea de 
măsură

Cantitatea Preţul, lei

1 2 3 4 5 6
1 Poartă de fier buc 1 234,00
2 Gard buc 1 9219,96

Total 9453,96

                                                                                                                                                              

                                                                                                       Anexa nr.5
                                                                                                la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                             nr.    din 22 martie 2019
                  

Lista bunurilor materiale
proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, administrarea Direcţiei
învăţămînt, care se transmit în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul

întîi, administrarea Primăriei Pănăşeşti.

Nr. 
d/o

Denumirea bunurilor 
materiale

Anul 
producerii

Unitatea de 
măsură

Cantitatea Preţul, lei

1 2 3 4 5 6
1 Acoperitoare de 

podea din 
polipropilenă
POLYTAN 70mX4m

buc 1 164645,74

2 Stadion de mini- 
fotbal

buc 1 339815,84

Total 504461,58

                                                                                                             Anexa nr.6
2



                                                                                                la Decizia Consiliului raional Străşeni
                                                                                                      nr.    din 22 martie 2019

                  

Lista bunurilor materiale
proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, administrarea Direcţiei

învăţămînt, care se transmit în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale 
de nivelul întîi, administrarea Primăriei Voinova.

Nr.
d/o

Denumirea bunurilor 
materiale

Anul 
producerii

Unitatea de 
măsură

Cantitatea Preţul, lei

1 2 3 4 5 6
1 Poartă de fier buc 1 136,00

Total 136,00

                                                                                                                                                              

                                                                                                                   Anexa nr.7
                                                                                               la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                             nr.    din 22 martie 2019
                  

Lista bunurilor materiale
 proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, administrarea Direcţiei

învăţămînt, care se transmit în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale 
de nivelul întîi, administrarea Primăriei Găleşti.

Nr.
d/o

Denumirea bunurilor 
materiale

Anul 
producerii

Unitatea de 
măsură

Cantitatea Preţul, lei

1 2 3 4 5 6
1 Pompă 2CP-32 buc 1 21300,00

Total 21300,00

                                 

3



Notă informativă
la proiectul de decizie   ”Cu privire la transmiterea  unor bunuri”

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
        Direcţia învăţămînt Străşeni.  
II. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
        Elaborarea  proiectului  deciziei  ”Cu privire la transmiterea unor  bunuri ”
are ca scop  restabilirea corectă  a evidenţei contabile în urma recomandărilor Curţii 
de Conturi.
III. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi    
       Proiectul deciziei „Cu privire la transmiterea unor  bunuri” prezintă  un act 
legal  în   evidenţa contabilă.
IV. Fundamentarea economico-financiară. 
Implementarea prezentului proiect de decizie nu va necesita cheltuieli suplimentare.
V. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare.
      Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative şi nu prevede abrogarea
altor decizii. 
VI.  Avizarea şi consultarea publică a proiectului 
Proiectul   deciziei  a  fost   avizat  de  către  vicepre edintele  raionului,  Direcţiaș
învăţământ,  Serviciul  juridic,  secretarul  consiliului  raional.  În  scopul  respectării
prevederilor   Legii  nr.  239/2008  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.
VII. Constatările expertizei anticorupţie
În temeiul art. 35 din Legea  nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin.
( 3) din Legea integrităţii nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei  anticorupţie
de către autor.
Proiectul de decizie corespunde normelor juridice şi exclude orice element  care ar
favoriza corupţia. 
VII. Constatările expertizei juridice 
      În  temeiul  art.  37  din  Legea nr.100/2017 cu  privire  la  actele  normative,
proiectul  deciziei   a  fost  expus  expertizei  juridice  de  către  Serviciul  juridic,
subdiviziune a Consiliului raional, care a expertizat actul respectiv i a constat căș
corespunde  ca structură, conţinut   şi   nu contravine  legisla iei.ț

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

Şef al   Direcţiei învăţământ                                           Iulia  CERTAN

http://www.crstraseni.md/

