
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            
                                                                                                                                 
                                                   DECIZIE nr. 3/ 

                                           din   17  august   2018        

                                                                                                Proiect 
Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale 

            

       În temeiul art. 43, art. 46 și art. 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, cu modificările ulterioare,  

Hotărîrii Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, examinînd nota 

informativă, Consiliul raional DECIDE: 

 

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

         administrativ -  teritoriale de nivelul doi în proprietatea comunei Lozova, conform anexei 

         nr. 1. 

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

         componenţă: 

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

Membrii comisiei: 

STURZA Ion              - viceprimar al comunei Lozova 

CHILIANU Constantin     - director al Casei de cultura Lozova             

SÎRBU Galina         - specialist principal 

IORDACHI Valeriu           - șef al Serviciului auxiliar pe lîngă Aparatul Președintelui  

                                              raionului Strășeni 

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

conform Regulamentului 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. 

    4 Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei deciziei 

vicepreședintele raionului Strășeni (N. Budu). 

      

 

Preşedinte al şedinţei,                                             

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU 

 

 

VIZAT:     

Serviciul juridic     T. Ispas 

Contabil-șef, Aparatul 

Președintelui raionului                           V. Gobja                                                                            



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 

elaborat în conformitate cu art. 43 al 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 unității 

administrativ-teritoriale, cu modificările ulterioare, art.14 al Legii nr.121-XVI din 

04 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice în scopul 

transmiterea bunurilor materiale din  proprietatea publică a unității administrativ-

teritoriale de nivelul doi, aflate în administrarea Aparatului Președintelui raionului 

în proprietatea comunei Lozova. 

 

      II.   Proiectul deciziei ,, Cu privire la transmiterea unor bunuri     

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

care urmează a fi transmise în proprietatea comunei Lozova. 

 

 III.   Fundamentarea economico-financiară                                             

Prezentul proiect, nu necesită cheltuieli financiare suplimentare. 

 

IV. Impactul proiectului 

Proiectul va contribui la promovarea patrimoniului cultural și buna organizare și 

funcționare a Casei de cultură Lozova. 

 

       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 

propunerii Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință. 

 

 

Contabil-șef, Aparatul președintelui raionului,                    V. Gobja 

 

http://www.crstraseni.md/

