
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,  bunurile materiale proprietatea publică a unității administrativ 

teritoriale de nivelul doi, aflate în administrarea Aparatului președintelui raionului  în 

administrarea Direcției învățământ ( în gestiunea Centrului  de odihnă și agrement pentru  

                                           copii și tineret  ,,Divertis”) , conform anexei.     

     2.  Se instituie comisia de predare - primire a bunurilor materiale în următoarea 

componenţă: 

 URSU Ion                        - vicepreședinte al raionului; 

                Membrii comisiei: 

 GOBJA Veronica            - contabil-șef al Aparatului președintelui raionului; 

 CERTAN  Iulia               - șef al Direcției învățământ; 

 OPREA Zinaida                  - contabil-șef al Direcției învățământ 

 NEGRU  Mihail          - director al  Centrului  de odihnă și agrement pentru  

                                           copii și tineret  ,,Divertis”; 

     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.  Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei deciziei 

vicepreședintele raionului  (I. Ursu). 

     5.  Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei 

decizii preşedintele raionului (M. Popa). 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                   

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                    Nina   RUSU 

Avizat: 

 

 

Vizat: 

Vicepreședinte al raionului                    I. Ursu 

 Serviciul juridic                                     I. Malic 
 



                                                         Anexa  

                                                                    la  Decizia Consiliului raional Străşeni  

                                                                    nr. 2/            din 18 mai  2018 

 

 

 

     Lista bunurilor materiale, proprietatea publică a unității administrativ teritoriale 

de nivelul doi, aflate în administrarea Aparatului președintelui raionului  transmise 

în administrarea Direcției învățământ ( în gestiunea Centrului  de odihnă și 

agrement pentru copii și tineret  ,,Divertis”) 

 

 

 

Nr

. 

d/

o 

Denumire

a 

Număru

l de 

inventar 

Contul 

contabi

l 

Anul 

procurăr

ii 

Cantitate

a 

( buc) 

Valoare

a (lei) 

Suma 

totală 

1 Masa de 

şedinţe 

3163000

8 

316 2011 8 1500,00 12000,0

0 

2 Masa de 

şedinţe 

3163000

8 

316 2011 4 1538,50 6154,00 

3 Scaune 

 

3163001

4 

316 2011 38 575,00 21850,0

0 

 TOTAL      40004,0

0 

 



NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei „Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale ” 

 

    I. 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, 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,, avînd ca scop 

transmiterea bunurilor materiale proprietatea publică a unității administrativ 

teritoriale de nivelul doi, aflate în administrarea Aparatului președintelui raionului  în 

administrarea Direcției învățământ ( în gestiunea Centrului  de odihnă și agrement 

pentru copii și tineret  ,,Divertis”). 

 

    II. Proiectului deciziei ,,Programul Cu privire la transmiterea unor bunuri 

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

urmează a fi transmise în gestiunea Centrului  de odihnă și agrement pentru copii și 

tineret  ,,Divertis”. 

 

III. Fundamentarea economico-financiară 

Prezentul proiect, nu necesită cheltuieli financiare suplimentare.  

 

IV. Impactul proiectului 

    Proiectul va contribui la  buna organizare și funcționare a Centrului  de odihnă 

și agrement pentru copii și tineret  ,,Divertis”. 

  

VI. 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 a Consiliului 

raional Strășeni www.crstraseni.md, la directoriul Transparenţa decizională, 

secţiunea Consultări publice ale proiectelor. 

 

Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru 

avizare şi propunerii Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

 

Gobja Veronica, contabil-șef în Aparatul președintelui raionului           


