
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ

                                                           DECIZIE nr. 3/
                                                    din 24  mai  2019   
                                                                                                       PROIECT
Cu privire la transmiterea unor bunuri 
           
    În temeiul art. 43, art. 46, art. 77 ale  Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică
locală,  cu modificările şi completările ulterioare, art. 8 al Legii nr. 523/1999 cu privire la
proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale, cu modificările  ulterioare, art. 14 al
Legii nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, cu modificările
ulterioare, examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

     1. Se  transmit, cu titlu gratuit, din proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale
de nivelul al doilea, administrarea Aparatului preşedintelui raionului, în proprietatea publică
a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi, administrarea Primăriei Zubreşti bunurile
menţionate în anexă.

     2. Se instituie Comisia de transmitere a bunurilor,  în următoarea componenţă:
 BUDU Nicolae              - vicepreşedinte al raionului, preşedintele  Comisiei;
 Membrii comisiei:
 MANOLI Maria            - primar al satului Zubreşti
 FILIMON Gheorghe     - specialist în domeniul funciar al Primăriei Zubreşti 
 GOLENCO Alexandra – contabil- ef al Primăriei Zubreştiș
 GOBJA Veronica          - contabil-şef al Aparatului preşedintelui raionului  
 IORDACHI Valeriu      - şef al Serviciului auxiliar pe lîngă Aparatul preşedintelui 
                                          raionului.
     3.  Se pune în sarcina Comisiei nominalizate transmiterea bunurilor în conformitate cu
Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 901/2015, în termen de 30 de zile.
     4.  Se numeşte responsabil de executarea prezentei decizii contabilul-şef al Aparatului
preşedintelui raionului (V. Gobja).
     5.  Controlul  asupra executării  prezentei  decizii  se pune în  seama vicepreşedintelui
raionului Străşeni (N. Budu).
    6. Prezenta decizie întră în vigoare  la data includerii în Registrul de stat al actelor locale.

Preşedinte al şedinţei,                                                                                                         
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

VIZAT:    
Serviciul juridic                                                    I. Malic
Vicepre edintele raionului                                   N. Buduș
Contabilul-şef                                                      V. Gobja 
al Aparatului pre edinteluiș
raionului

                                                                                 

                                                                               



Anexă
la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                             nr. 3/     din   24 mai  2019

Lista
bunurilor,  care se  transmit, cu titlu gratuit, din proprietatea publică a unităţii administrativ-

teritoriale de nivelul al doilea, administrarea Aparatului preşedintelui raionului,  în
proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi, administrarea

Primăriei Zubreşti

Nr.
d/o

Denumirea Anul
procurării

Cantitatea
( buc)

Valoarea
(lei)

Suma totală

1 Complex de joacă EBS 105 2018 1 45500,00 45500,00
2 Balansor EBS 004 2018 1 6500,00 6500,00
3 Scrînciob dublu EBS 035 2018 1 9800,00 9800,00

4 Carusel cu 8 locuri TE217 2018 1 16200,00 16200,00

5

TOTAL 78000,00



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la transmiterea unor bunuri”

1.  Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Aparatul preşedintelui raionului Străşeni.
2.   Condiţiile  ce  au  impus  elaborarea  proiectului  de  act  normativ  şi  finalităţile
urmărite
Proiectul deciziei „Cu privire la transmiterea unor bunuri” a fost elaborat în conformitate cu
art.  43,  art.  46 i  art.  77 ale  Legii  nr.436/2006 privind  administraţia  publică  locală,  cuș
modificările şi completările ulterioare, art.8 al Legii nr.523/1999 cu privire la proprietatea
publică  a  unităţii  administrativ-teritoriale,  cu  modificările  ulterioare,  art.14  al  Legii
nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Hotărîrii Guvernului
nr.  901/2015  pentru  aprobarea  Regulamentului  cu  privire  la  modul  de  transmitere  a
bunurilor  proprietate  publică, avînd  ca  scop  transmiterea  bunurilor  materiale  din
proprietatea  publică a unităţii  administrativ-teritoriale  de nivelul  al  doilea,  administrarea
Aparatului preşedintelui raionului, în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale
de nivelul întîi, administrarea Primăriei Zubreşti. 
3.Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Principala prevedere a proiectului de decizie „Cu privire la transmiterea unor bunuri” constă
în  asigurarea  bunăstării  localităţii  nominalizate.  Proiectul  deciziei  conţine  anexa  cu
denumirea  bunurilor,  anul  procurării,  cantitatea  şi  valoarea  bunurilor  materiale,  care
urmează a fi transmise în administrarea Primăriei Zubreşti.
4.  Fundamentarea economico-financiară
Proiectul deciziei „Cu privire la transmiterea unor bunuri” nu necesită cheltuieli financiare
suplimentare. 
5.  Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative.
6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
În baza celor expuse şi în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele
normative, proiectul deciziei „Cu privire la transmiterea unor bunuri” a fost avizat de către
Serviciul  juridic,  Direcţia  finanţe,  contabilul-şef  al  Aparatului  preşedintelui  raionului  iș
secretarul Consiliului raional Stră eni.ș
În  scopul  respectării  prevederilor  Legii  nr.  239/2008  privind  transparen a  în  procesulț
decizional,  proiectul  deciziei  este  plasat  pe  pagina-web  oficială  a  Consiliului  raional
Stră eni ș www.crstraseni.md la directoriul Transparenţa decizională,  secţiunea Consultări
publice ale proiectelor.
7. Constatările expertizei anticorup ieț
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din
Legea integrită ii nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorup ie de către autor. ț ț
Proiectul de decizie corespunde normelor juridice i exclude orice element care ar favorizaș
corup ia.ț
8.  Constatările expertizei juridice
În  temeiul  art.  37 din   Legea nr.  100/2017 cu privire  la  actele  normative  a  fost  expus
expertizei juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional. Proiectul
deciziei  este  în  concordanţă  cu  Hotărîrea  Guvernului  nr.  901/2015  pentru  aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică. Structura
şi conţinutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.  

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

Contabil-şef al Aparatului pre edintelui raionului,                                    Veronica Gobjaș

http://www.crstraseni.md/

