
REPUBLICA MOLDOVA                                                     РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 CONSILIUL  RAIONAL        РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

          STRĂȘENI                СТРЭШЕНЬ 

                                                                                                                                  
   

DECIZIE nr.  4/ 

din 23 noiembrie 2018 

  PROIECT 

Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale 
 

         În conformitate cu art. 43, art. 46, art. 77 ale Legii nr. 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 unității administrativ-

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

administrarea și deetatizarea proprietății publice, examinând nota informativă, Consiliul 

raional DECIDE: 
 

 1. Se acceptă transmiterea, cu titlu gratuit, a bunurilor materiale proprietatea publică a 

unității administrativ teritoriale de nivelul doi, aflate în gestiunea Direcției asistență socială și 

protecție a familiei în gestiunea Direcției economie, construcții și politici investiționale, 

conform anexei. 

 2. Se instituie Comisia de predare–primire a bunurilor materiale în următoarea 

componență: 

COBILEANSCHI Carolina        - specialist principal cu exercitarea temporară a  

                                                     atribuțiilor funcției de șef al Direcției asistență socială  

                                                     și protecție a familiei, Președinte al Comisiei 

         Membrii Comisiei: 

SÎRBU Nicolae - șef al Direcției economie, construcții și politici 

investiționale 

RACOVIȚA Valentina - contabil al Serviciul de deservire la domiciliu  

       GOBJA Veronica                       - contabil-șef al Aparatului președintelui raionului. 

3. Se pune în sarcina Comisiei nominalizate predarea – primirea bunurilor materiale 

conform Regulamentului cu privire la  modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31.12.2015, în termen de 30 de zile.  

4. Executarea prezentei decizii se pune în seama Direcției asistență socială și protecție a 

familiei (C. Cobileanschi). 

5. Se desemnează responsabil de controlul executării prezentei decizii, vicepreședintele 

raionului (I. Ursu). 

6. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale. 

 

Președinte al ședinței                                                       ________________ 
 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional                                       Nina RUSU 

 

VIZAT: 

Șef Serviciul juridic                                    I. Malic 

Vicepreședinte al raionului                         I. Ursu 

Specialist principal cu exercitarea  

temporară a atribuțiilor funcției de 

șef al Direcției asistență socială și  

protecție a familiei                                     C. Cobileanschi 



                                                         Anexă 

la Decizia Consiliului raional Străşeni 

                                                                nr. 4/     din  23  noiembrie   2018 

 

Lista bunurilor materiale, proprietate a raionului, 

aflate în gestiunea Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei, 

transmise în gestiunea  Direcției economie, construcții și politici investiționale  

 

Nr. 

d/o 

 

Denumirea 

mijlocului  

fix 

 

Numărul 

de 

inventar  

 

Contul 

de 

evidență 

contabilă 

 

Anul 

procurării 

 

Cantitatea 

(buc.) 

Costul  

de 

intrare/ 

valoarea 

iniţială,  

lei 

 

Valoarea 

contabilă/ 

totală  

lei 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Notebook 

Lenovo 

ThinkPad 

EDCE330 

 

0314001 

 

 

314 

 

01.01.2015 

 

1 

 

6 657,38 

 

6 657,38 

2 Notebook 

Lenovo 

ThinkPad 

EDCE330 

 

0314002 

 

 

314 

 

01.01.2015 

 

1 

 

6 657,38 

 

6 657,38 

 Total      13 314,76 

 

 

 

                                                                                                                                      

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei Consiliului raional  „ Cu privire la transmiterea            .                                      

unor  bunuri  materiale” 

1.Denumirea autorului și, după caz a participanților de elaborarea proiectului 

Direcția asistență socială și protecție a familiei.  

2.Condiţiile  ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

Proiectul de decizie „Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale” a fost elaborat în 

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

administraţia publică locală, cu modificările şi 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, avînd ca scop transmiterea bunurilor  

materiale din gestiunea Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei în gestiunea 

Direcției economie și politici investiționale. 

3.Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Principala prevedere a proiectului de decizie privind transmiterea unor bunuri materiale 

constă în asigurarea bunei funcționări a instituției nominalizate.  Proiectul deciziei 

conţine anexa cu numărul, denumirea şi valoarea bunurilor materiale, care urmează a fi 

transmise în gestiunea Direcției economie, construcții și politici investiționale. 

4.Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. 

5.Impactul proiectului 

Proiectul va contribui la buna organizare şi funcţionare a direcție nominalizate. 

6.Avizarea și consultarea publică a proiectului 

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 Străşeni www.crstraseni.md, la directoriul Transparenţa decizională, 

secţiunea Consultări publice ale proiectelor. 

7.Constatările expertizei juridice 

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

proiectul a fost expus expertizei juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a 

Consiliului raional. Structura și conținutul actului corespunde normelor de tehnică 

legislativă. 
 

Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi 

propuneri Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

 

 

Specialist principal cu exercitarea  

temporară a atribuțiilor funcției de 

șef al Direcției asistență socială și  

protecție a familiei                                      Cobileanschi Carolina 

 

http://www.crstraseni.md/

