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proiect

DECIZIA Nr.3/5
din 02 aprilie  2021

Cu privire la proprietate

În temeiul art.43 alin.( 1 ) lit. c) şi d), art.74 ale Legii nr.436-Xvl din 28.12.2006 privind administraţia publică
locală,  art.8  alin.(4)  al  Legii  nr.523-XIV  din  16.07.1999  privind  proprietatea  publică  a  unităţilor  administrativ-
teritoriale,  art.9 alin.(2) lit. b)  şi art.14 alin.(1) lit.c) ale Legii nr.121-Xvl din 04.05.2007 privind administrarea şi
deetatizarea  proprietăţii  publice,   art.4   alin.(2)  lit.   a)  al  Legii  nr.435   din  28.12.2006  privind  descentraliz":ea
administrativă,  Legea  nr.100  din  22.12.2017  cu  privire  la  actele  nomative,  art.10,  art.   118-126  ale  Codului
Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din  19.07.2018, examinând demersul primarului satului Pohomiceni, dl
lanec Corobciuc şi al primarului comunei Crihana, dl lon Stratulat, Consiliul Raional Orhei,

DECIDE:

1.    Se transmit cu titlu gratuit, .cu acordul consiliilor locale respective, din proprietatea publică a raionului Orhei în
proprietatea publică:
>     a    satului    Pohomiceni    -    automobilul    VAZ-2115,     anul    fabricării    2009,     numărul    caroseriei

XTA21154094770185, numărul motorului 5106533, nr. de înmatriculare ORBF425;
>     a     comunei     Crihana    -     automobilul     BMW1520i,     anul     fabricării     1998,     numărul     caroseriei

WBADD11060BN65333, numărul motorului 35761768206S3, nr. de ^mmatriculare WJA920.
2.    Transmiterea  bunuilor  mobile  se  va  efectua  confom  prevederilor  Regulamentului  cu  privire  la  modul  de

transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvemului nr. 901 din 31.12.015.
3.    Se  împutemiceşte  Preşedintele  raionului  dl  D.  Ţucanu  cu  dreptul  de  a  institui  prin  dispoziţie  comisiile  de

transmitere a mij loacelor de transport.
4.    Secţia Economie şi Atragerea lnvestiţiilor, şef dna E. Boguş ^m colaborare cu Serviciul Financiar al Aparatului

Preşedintelui, şef dna 0. Muntean vor asigura activităţile de organizare privind executarea prevederilor prezentei
decizii.

5.    Prezenta Decizie se include în Registrul de stat a actelor locale cu drept de atac la Judecătoria Orhei în condiţiile
Codului administrativ în temen de 30 de zile de la comunicare persoanelor vizate.

6.    Vicepreşedintele raionului dl V. Perţu, comisia consultativă de specialitate economie, buget şi finanţe (preşedinte
dna N. Parutenco) vor asigura controlul executării prezentei decizii.

Preşedintele şedinţei

Secretarul Consiliului Raional

Coordonat:

Vizat:

Contrasemat:

Elaborat: M.Apreutesei

D.Ţurcanu -preşedintele  raionului
M.Cravcenco - vicepreşedintele raionului
V.Perţu - vicepreşedintele  raionului

S , Caraman-secretarul Consiliului Raional
E.Boguş  -şef ,Secţia economie şi atragerea investiţiilor
O.Muntean - şef, Serviciul financiar

M.Bătrincea - şef, Serviciul Juridic

Serghei Camaman



NOTĂ INFOEmTIVĂ
la proiectul de decizie

„Cu privire la proprietate"

1.   Denuinirea autorului şi după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Secţia Economie şi Atragerea lnvestiţiilor. Secretarul Consiliului Raional.

2.   Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie şi finalităţile urmărite
Proiectul de decizie este  elaborat ^m coreşpmdere cu art.43  alin.(1)  lit.  c)  şi d),  art.74 ale  Legii
nr.436-Xvl din 28.12.2006 privind administraţia publică locălă, art.8 alin.(4) al Legii nr.523-XIV
din  16.07.1999 privind proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, art.9 alin.(2) lit.
b) şi art.14 alin.(l) 1it.c) ale Legii nr.12 l-Xvl din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea
proprietăţii  publice,  art.4  alin.(2)  lit.  a)  al  Legii  nr.435  din 28.12.2006  privind  descentralizarea
administrativă, Legea m.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.10, art.  118-126 ale
Codului   Administrativ   al   Republicii   Moldova   nr.116   din   19.07.2018,   ^m   scopul   asigurării
administrări tranşparente a proprietăţii publice şi gestionării eficiente a bunurilor publice.
Elâborarea prezentului proiect de decizie derivă din necesitatea îimbunătăţirii condiţiilor de muncă
ale angajaţilor primăriei satului Pohomiceni şi primăriei comunei Crihana prin asigmrea cu căte o
unitate de tianşport.
Examinând demersul primarului satului Pohorniceni, dl lanec Corobciuc şi al primarului comunei
Crihana,  dl lon  Stratulat prin care se  solicită transmiterea unui  automobil pentru necesităţile de
serviu ale primăriei şi având ^m vedere faptul că ^m urina desfăşuării licitaţiilor publice cu strigare
pentm  vânzarea  automobilelor  de   serviciu  nu  a  fost  îinregistrat  nici  ui  participant  pentru
cumpărarea   automobilelor  respective,   a   fost   elaborat  proiectul   de   decizie   "Cu  privire   la
proprietate".

3.   Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Proiectul de decizie prevede transmiterea cu titlu gratuit, cu acordul consiliului local Pohorniceni
şi a consiliului local Crihana, din proprietatea publică a raionului Orhei îm proprietatea publică:

-     a  satului  Pohorniceni   a  automobilului  VAZ-2115,   anul   fabricării   2009,  numărul   caroseriei
XTA21154094770185, numărul motorului 5106533, nr. de ^inmatriculare ORBF425;

-     a   comunei   Crihana   a   automobilului   BMW-520i,   anul   fabricării   1998,   numărul   caroseriei
WBADD 11060BN65333, numărul motorului 35761768206S3, nr. de îinmatriculaie WJA920.
Transmiterea bunurilor mobile  se va efectua conform prevederilor Regulamentului cu privire la
modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvemului m.  901
din 31.12.015 .

4.   Fundamentarea economico financiară
lmplementarea proiectului de decizie nu prevede alocări ale surselor financiare.

5.   Modul de încorporare a actu]ui în cadrul nomativ În vigoare
Proiectul     decizie     se     încorporează     ^m     sistemul     actelor     normative     şi     nu     necesită
âbrogarea/modificarea altor decizii.

6.   Avizarea şi consultarea publică a proiectului de decizie
În baza celor expuse, proiectul deciziei "Cu privire la proprietate"  a fost avizat de preşedintele
raionului,  vicepreşedintele raionului responsabil  de domeniul  economic,  investiţii  şi  construcţii,
Secretarul  Consiliului  Raional,  Secţia  Economie  şi  Atrqgerea  lnvestiţiilor,  Serviciul  Financiar,
Serviciul Juridic.
În  scopul  respectării  prevederilor  Legfi  nr.239  din   13   noiembrie  2013   privind  transparenţa
procesului decizional proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md
L? driec+orinl Transparenţă decizională, secţi:\mea, Consultări publice ale proiectelor.

7.   Constatările expertizei juridice
Întemeiulart.37dinl,egeanr.100din22decembrie2017cuprivirelaactelenormative,proiectu
deciziei a fost expus expertizei juridice de către  Serviciul Juridic.  Structua şi conţinutu actului
coreşpund nomelor de tehnică legislativă.

Reieşind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor consultative de
specialitate şi aprobare în cadrul şedinţei Consiliului raional.

Şef Secţie Economie şi Atragerea lnvestiţiilor Elena Boguş


