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DECIZIA Nr.4/ /
din 04 mat2022

Cu privire la transmiterea bunurilor materiale

in temeiul art.43 alin.(l) lit. c) qi alin.(2), art.14 ale Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administralia publicd locald, art.9 alin.(l) Ei art.14 alin.(1) ale Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind
administrarea qi deetatizareaproprietdlii publice, art.4 alin.(2) lit. a) al Legii nr.435 din28.12.2006 privind
descentrali zarea administrativd, art. 10, art. I 1 8-126 ale Codului Administrativ al Itcpublicii Moldova nr. 1 16

din 19.01.2018, Consiliul Itaional Orhei,

DECIDE:

1. Se transmit cu titlu gratuit din proprietatea raionului Orhei (evidenla contabild a Aparatului Preqedintelui

Raionului) in proprietatea comunei Berezlogi, bunurile materiale conform anexei nr.l.
2. Se transmit cu titlu gratuit din proprietatea raionului Orhei (evidenfa contabilS a Serviciului de Deservire

a Clddirilor Administrative) in proprietatea comunei Piatra, bunurile materiale conform anexei nr.2.

3. I'ransmiterea bunurilor materiale se va efectua conform prevederilor Itegulamentului cu privire la modul
de transmitere a bunurilor proprietate publicd, aprobat prin Flotdr6rea Guvernului nr. 901 din 31.12.2015.

4. Se imputerniceqte Preqedintele raionului dl D. Jurcanu cu dreptul de a institui prin dispozilie comisiile
de transmitere a bunurilor materiale.

5. Serviciul Financiar al Aparatului Preqedintelui, ;ef dna O. Muntean in colaborare cu Direclia Economie
gi Politici Investilionale vor asigura activitalile de organizare privind executarea prevederilor prezentei

decizit.
6. PrezentaDecizie se includc in I{egistrul de Stat al Actclor I-ocale, cu drept de atac in Judecdtoria Orhei

in termen de 30 zlle de la comunicare persoanelor vizatc, in condiliilc Codului administrativ.
7. Vicepreqedintele raionului dl V. I'}erlu, comisia consultativa de specialitate economie, buget gi finanlc

(preqedinte dna N. Parutenco) vor asigura controlul executdrii prezentei decizli.

qedinlei

ului Raional Serghei Caraman

Coordonat: D.Jurcanu - pregedintele raionului
Cravcenco - vicepregedintele raionului
Pertu - vicepreqedintele raionului

Yizal: I Consiliului Raional

G.Colun - qef, Direclia General6 Finan{e

O.Muntean - $ef, Serviciu financiar
M.Batrincea $ef, Serviciul Juridic

Elaborat:A.Apreutesei J-



Lista
bunurilor materialc ce sc transmit in proprietate comunci Bcrezlogi

Secretarul Consiliului Raional Orhei Serghei Caraman

Anexa nr. I
la Decizia Consiliului Raional Orhei

nr.4l din 04 mai2022

Anexa nr. 2
la Decizia Consiliului Raional Orhei

nr.4l din 04 mai2022

Lista
bunurilor matcriale ce sc transmit in proprietate comunei Piatra

Secretarul Consiliului Raional Orhei Serghei Caraman

Nr.
crt.

Denumirea Nr. de invcntar Cantitatca Pref (lei) Uzura (lei)
Valoarea

rImasI (lei)
1 Antreu 31630274 I buc 2487,60 621,88 1865,72

2 Masd 3t630298 I set 1802,00 450,50 1351,50

1J
'fumbd pe
rotile

31630282 I buc 1946,00 486,50 1459,50

4 'l'umbd 31630290 I buc 416,00 104,00 312,00

TOTAL 4 6651,60 1662,88 4988,,72

Nr.
crt.

Denumirea Nr. de invcntar Cantitatea
(buc) Pre{ (lci) Uzura (lei) Valoarea

rimasl (lei)

I 3t630073 I 5625,00 I 125.00 4500,00

2 Irotoliu 31630074 1 2062,50 412,50 1650,00

J Fotoliu 3t630075 I 2062,50 412,50 1650,00

4
Televizor LED
LG32592

31490221 I 6950,00 6950,00

TOTAL 4 16700,00 89oo,o0 7800,00

Divan



NOTA INFORMATIVA
la proiectul de decizie

,,Cu privire la transmiterea bunurilor materiale"

l. Denumirea autorului ;i dupi caz, z participanfilor la claborarea proiectului
Direclia Economie qi Politici Investilionale. Secretarul Consiliului Raional.

2. Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului de dccizic;i finalitnfile urmdrite
Proiectul de decizie este elaborat in corespundere cu art.43 alin.(l) lit. c) gi alin.(2), art.74 ale

Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publicl local6, art.9 alin.(1) qi art.l4
alin.(l) ale I-egii nr.12I-XVI din 04.05.2007 privind administrarea Ei deetatizarea proprietilii
publice, art.4 ahn.(2) lit. a) al Lcgii nr.435 din 28.12.2006 privind descenlralizarea administrativd,
art.10, art. 118-126 ale Codului Administrativ al Itepublicii Moldova nr.l16 din 19.07.2018,

avdnd la bazd. demersurile Primdriilor comunei Ilerczlogi Ei comunci Piatra, in scopul asigurf,rii
administrdri transparente a proprietalii publice qi gestionarii cficicnte a bunurilor publice.

Elaborarea prezentului proiect de decizie derivd din necesitatea dotdrii instituliilor rcspective cu

echipamentul necesar desldgurdrii eficiente a activitf,lii lor.
3. I'}rincipalele prevederi alc proicctului gi evidenficrea clcmcntelor noi

Proiectul de dccizie prevede transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea raionului Orhei (eviden(a

contabild a Aparatului Pregedintelui Itaionului) in proprictatea comunei Berezlogi a bunurilor
materiale conform ancxci nr.l qi din proprietatca raionului Orhei (cvidenla contabil[ a Scrviciului
dc Deservirc a Clddirilor Administrative) in proprictatca comunci Piatra conform anexei nr.2.
'l'ransmiterea bunurilor materiale se va efcctua conform prcvcdcrilor I{egulamentului cu privire la

modul de transmitere a bunurilor proprietate publicd, aprobat prin IJotdrArea Guvernului nr. 901

din 3l .12.2015
4. Fundamentarea economico financiari

Implementarea proiectului dc dccizie nu prevede alocdri ale surselor financiare.

5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Proicctul decizie se incorporcazf, in sistcrnul actclor normativc ;i nu neccsitf,

abrogareau/modificarca altor decizii.
6. Avizarea;i consultarea publicl a proiectului de dccizic

in baza celor expuse, proiectul deciziei "Cu privire la transmiterea bunurilor materiale" a fost
avizat de prcqedintele raionului, viccpregedintclc raionului rcsponsabil de domeniul economic,

investilii gi construc[ii, Scoretarul Consiliului Raional, Scrviciul Financiar, Scrviciul de Deservire

a Clddirilor Administrativc, Scrviciul Juridic.
in scopul respectdrii prevcdcrilor I-egii nr.239 din 13 noiembrie 2013 privind transparenla

procesului dccizional proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md
la directoriul Transparenld decizionald, secliunea Consultdri publice ale proiectelor.

7. Constatlrile expertizei juridicc
in temeiul art.3l din Legea nr.100 din22 decembrie 2017 cu privire la actcle normative, proiectul

deciziei a fost expus cxpertizei juridice de cdtre Servioiul Juridic. Structura pi con{inutul actului
corespund normelor de tehnic[ legislativ5.

Ilcieqind din cele expuse, proiectul de decizie se propune sprc avizare comisiilor consuhative de

specialitate qi aprobare in cadrul Eedinlei Consiliului raional.

Specialist principal,
Direclia Economie qi Politici Investilionale Marcel Apreutesei


