
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

                                                     DECIZIE nr. 2/ 

                                                din    18  mai    2018    

                                                                                                       Proiect 
Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale 

            

       În temeiul art. 43, 46, 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 transmit, cu titlul gratuit, bunurile materiale, proprietatea publică a unității  

         administrativ teritoriale de nivelul al doilea,  administrarea Aparatului președintelui  

         raionului  în proprietatea unității administrativ de nivelul întîi, gestiunea Primăriei Gălești,  

         bunurile  menționate în anexa nr. 1 

     2. Se transmit,cu titlul gratuit, bunurile materiale proprietatea publică a unității 

administrativ teritoriale de nivelul al doilea, din administrarea Aparatului președintelui 

raionului în proprietatea unității administrativ de nivelul întîi, gestiunea Primăriei 

Vorniceni, bunurile menționate în anexa nr. 2 

    3. Se transmite, cu titlul gratuit,  Parchet laminat, 178,58 m. p. în valoare de 30000,00 lei, 

din proprietatea publică a unității administrativ teritoriale de nivelul al doilea, administrarea 

Aparatului președintelui raionului  în administrarea  Școlii de tip internat Strășeni. 

   4. Se instituie Comisia de predare - primire a bunurilor materiale în următoarea 

componenţă: 

BUDU  Nicolae                 - vicepreședinte al raionului Strășeni, preşedinte al Comisiei; 

Membrii comisiei: 

MĂMĂLIGĂ Constantin   - primar interimar al satului Gălești             

TOFAN Vasile      - primar al satului Vorniceni 

IONIȚĂ Constantin            - director al Școlii de tip internat Strășeni 

Valeriu IORDACHI           - șef al Serviciului auxiliar pe lîngă Aparatul Președintelui          

                                              raionului Strășeni 

    5.  Se pune în sarcina Comisiei nominalizate predarea-primirea bunurilor materiale    în 

conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate 

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

    6. Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei deciziei 

vicepreședintele raionului (N. Budu). 

      

Preşedinte al şedinţei,                                             

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU 

 
VIZAT:     

Serviciul juridic                                     I. Malic 

Contabil-șef  al Aparatului președintelui raionului                          V. Gobja   



                        
                            

                                                                                   Anexa nr.1 

la Decizia Consiliului raional Străşeni 

                                                                         nr.  2/      din  18 mai  2018 

 

 

Lista 

bunurilor materiale care se transmit, cu titlu gratuit,  din proprietatea publică 

a unității  administrativ teritoriale de nivelul al doilea,  administrarea Aparatului președintelui 

raionului  în proprietatea unității administrativ de nivelul întîi, 

 gestiunea Primăriei Gălești 

 

 

Nr

. 

d/

o 

Denumirea Numărul 

de 

inventar 

Contul 

contabil 

Anul 

procurării 

Canti-

tatea 

( buc) 

Valoarea 

(lei) 

Suma totală 

1 Pompă 

submersibilă 

ХЭМЗ ЭЦВ 

6 10 235 

11КW 380V 

31420192 314 2017 1 12825,00 12825,00 

2 Pompă 

centrifugă 

ХTSV CPM 

200 1.5 КW 

380V 

31420193 314 2017 1 2299,00 2299,00 

 TOTAL      15124,00 

 

 



                        

                            
                                                                                   Anexa nr.  2 

la Decizia Consiliului raional Străşeni 

                                                                        nr.   2/      din  18 mai 2018 

 

 

Lista 

     bunurilor materiale care se transmit, cu titlu gratuit, din proprietatea publică a unității 

administrativ teritoriale de nivelul al doilea, din administrarea Aparatului președintelui 

raionului în proprietatea unității administrativ de nivelul întîi, gestiunea Primăriei Vorniceni 
 

Nr. 

d/o 

Denumirea Contul 

contabi

l 

Anul 

procurări

i 

Cantitatea 

( buc) 

Valoarea (lei) Suma totală 

1 Mingi fotbal 339 2017 10 380.00 3800.00 

2 Jaloane 

p/antrenament 

339 2017 12 115.00 1380.00 

3 Jaloane p/marcaj 339 2017 40 15.00 600.00 

4 Bariere 339 2017 12 105.00 1260.00 

5 Scară 

p/antrenament 

339 2017 2 295.00 590.00 

6 Maieu de 

departajare 

339 2017 20 65.00 1300.00 

7 Plasă minifotbal 339 2017 2 1485.00 2970.00 

8 Cerc 

p/antrenament 

339 2017 5 30.00 150.00 

9 Plasă pentru 

mingi 

339 2017 2 85.00 170.00 

10 Cronometru 339 2017 1 150.00 150.00 

11 Tablă p/antrenor 

fotbal 

339 2017 1 250.00 250.00 

12 Bastoane 

p/gimnastică 

339 2017 20 49.00 980.00 

 TOTAL     13600.0 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei Consiliului raional  

„Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale” 

 

     I.  Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 

     Proiectul deciziei „Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale” a fost de 

către contabilul-șef al aparatului președintelui raionului, avînd ca scop transmiterea 

bunurilor materiale din  proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale de 

nivelul doi, aflate în administrarea Aparatului Președintelui raionului în 

proprietatea comunei Gălești, satului Vorniceni, administrarea Școlii de tip-internat 

Strășeni.  

       

     II.  Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi  

    Proiectul deciziei ,,Programul Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale” 

conține anexa cu numărul, denumirea și valoarea bunurilor materiale, care urmează 

a fi transmise. 

 

III. Fundamentarea economico-financiară       

      Prezentul proiect, nu necesită cheltuieli financiare suplimentare. 

      

      IV. Impactul proiectului 

     Proiectul va contribui la  buna organizare și funcționare a primăriei Gălești, 

primăriei Vorniceni și Școlii de tip-internat Strășeni. 

 

     V.      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 deciziei se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru 

avizare și se propune Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință. 

 

 

Contabil-șef  

al Aparatului președintelui raionului                           V. Gobja 

 

                 

http://www.crstraseni.md/

