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proiect

DECIZIA Nr.7/
din atgust2l2I

Cu privire la proprietate

in temeiul art.43 alin.(l) lit. c) pi alin.(2), art.74 ale Legii nr.436-XVI din 28. t2.2OO6 privind
administralia public6 locald, art.9 alin.(l) qi art.l4 alin.(l) ale Legii nr.121-XVI din 04.05 .2007 privind
administrarea qi deetatizareaproprietdlii publice, art.4 alin.(2) lit. a) al Legii m.435 din28.12.2006 privind
descentralizarca administrativd, Legii nr.246 din 22.11.2017 cu privire la intreprinderea de stat qi
intreprinderea municipal6, art.10 , art. 118-126 ale Codului Administrativ al Republicii Moldova nr.1 16 din
19.07 .2018, Consiliul Raional Orhei,

DECIDE:
1. Se transmite cu titlu gratuit bunului mobil - autocamion ZIL-431610, anul fabricdrii 1992, numdrul

gasiului 3191656, num[rul motorului 908282,IDNV 3013084007776, nr. de inmatriculare ORAC046,
cu valoarea contabild de 60 000,00 lei, cu 1r )ra 100 yo, de la evidenta contabild a Direcliei Generale
Educalie la evidenta contabild a Aparatului Pregedintelui Raionului

2. Se transmite bunul mobil menfionat lapunctul 1 in gestiune 1.lr{. Servicii in Constructii, dup6 efectuarea
modificdrilor in Registrul de stat al transportului.

3. Transmiterea bunului mobil se va efectua conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de
transmitere a bunurilor proprietate public6, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 901 din 31.12.015.

4. Se imputernicegte Preqedintele raionului dl D. Jurcanu cu dreptul de a institui prin dispozilie comisiile
de transmitere a bunului mobil respectiv.

5. Se pune in sarcina administratorului interimar al i.trrt. Servicii in Construcfii, dl Valeriu Lupaqcu
inregistrarea automobilului la I.P. "Agenfia Servicii Publice".

6. Sursa de acoperire a cheltuielilorpentru executarea prezenteideciziise determina din contul i.M. Servicii
in Construclii a Consiliului Raional Orhei.

7 . Direclia Generald Educafie, qef dna S. Mustovici gi Serviciul Financi ar al Aparatului Preqedintelui, gef
dna O. Muntean vor asigura activitdfile de orgarrizare privind executarea prevederilor prezentei decizii.

8. PrezentaDecizie se include in Registrul de Stat al Actelor Locale, cu drept de atac in Judecdtoria Orhei
in termen de 30 zile de la comunicare persoanelor vizate, in condiliile Codului administrativ.

9. Vicepreqedintele raionului dl V. Perfu, comisia consultativ[ de specialitate economie, buget gi finanfe
(pregedinte dna N. Parutenco) vor asigura controlul executdrii prezentei decizii.

Preqedintele gedinlei

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman

Coordonat: D. furcanu - pregedintele raionului
V. Perfu - vicepreqedintele raionului

Yizat: S. Caraman - secretarul Consiliului Raional
S. Mustovici - qef Direcfia General6 EducaJie
O. Muntean - gef, Serviciul financiar
M. Batrincea - gef, Serviciul juridic

Elaborat M.Apreutesei



NOTA INFORMATTVA
la proiectul de decizie

,rCu privire la proprietate"

1. Denumirea autorului qi dupi caz, a participan{ilor la elaborarea proiectului
Direclia Economie qi Politici Investilionale. Secretarul Consiliului Raional.

2. Condi(iile ce au impus elaborarea proiectului de decizie qi finalitfl(ile urmirite
Proiectul de decizie este elaborat in corespundere cu art.43 alin.(l) lit. c) qi alin.(2), art.74 ale
Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administra{ia publicb local[, art.9 alin.(l) qi art.l4
alin.(l) ale Legii nr.l2l-XM din 04.05.2007 privind administrarea qi deetatizarea propriet[1ii
publice, ar1.4 alin.(2) lit. a) al Legii nr.435 din 28.12.2006 privind descentrali zarea admrnistrativ[,
Legea nr.246 din 22.11.2017 cu privire la intreprinderea de stat gi intreprinderea municipal[,
art.10, art. 118-126 ale Codului Administrativ al Republicii Moldova nr.l16 din 19.07.2018, ?n

scopul asigurlrii administrlri transparente a propriet[1ii publice qi gestiondrii eficiente a bunurilor
publice.
Elaborarea prezentului proiect de decizie deriv[ din necesitatea imbun[t[tirii condiflilor de muncd

din cadrul I.M. Servicii in Construclii prin asigurarea cu o unitate de transport.

3. Principalele prevederi ale proiectului Ei eviden{ierea elementelor noi
Proiectul de decizie prevede transmirea cu titlu gratuit a bunului mobil - autocami on ZIL-431610,

anul fabriclrii 1992, num[ru] gasiului 3191656, num[rul motorului 908282, IDNV
3013084007776, nr. de inmatriculare ORAC046, ct valoarea contabilI de 60 000,00 lei, uzura
lOOYo, de la evidenla contabil[ a Direcliei Generale Educalie la evidenp contabild a Aparatului
Preqedintelui Raionului.
Dup[ efectuarea modific[rilor in Registrul de stat al transportului bunul mobil menlionat anterior
se transmite in gestiune i.trrt. Servicii in Construclii.

4. Fundamentarea economico financiarl
Implementarea proiectului de decizie nu prevede aloclri ale surselor financiare.

5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Proiectul decizie se incorporeazI in sistemul actelor normative qi nu necesiti
abrogarea/modifi carea altor decizii.

6. Avtzarea qi consultarea publicl a proiectului de decizie
inbaza celor expuse, proiectul deciziei "Cu privire la proprietate" a fost avizat de preqedintele

raionului, vicepreEedintele raionului responsabil de domeniul economic, investilii qi construclii,
Secretarul Consiliului Raional, Direclia GeneralS Educa,tie, Serviciul Financiar, Serviciul Juridic.

in scopul respect[rii prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembne 2013 privind transparenfa

procesului decizional 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 juridice
in temeiul art.37 dinLegeanr.l00 din22 decembrie 2077 cu privire laactele normative, proiectul
deciziei a fost expus expertizei juridice de c[tre Serviciul Juridic. Structura qi conlinutul actului

corespund normelor de tehnicd legislativi.

Reieqind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor consultative de

specialitate qi aprobare in cadrul gedinlei Consiliului raional.

Specialist principal,
Direclia Economie qi Politici Investitionale Marcel Apreutesei


