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proiect

DECLZLANr.S/ P
din 14 mai202l

Cu privire la acordul de a primi in
proprietatea raionului bunuri materiale

in temeiul art.43 alin.(l),lit. c) al Legii nr.436-XVI din28.12.2006 privind administralia public6locald,
art. 8 alin' (2) din Legea nr. 523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publicl a unitaliloiadministrativ-
teritoriale, art.14 alin.(1), lit. b) gi c) al Legii nr.I21-XVI din 04.05.2007 privlnd adminisharea gi deetatizarea
propriet[{ii publice, Memorandumul de infelegere privind cooperarea in domeniul tehnologiilor infrormalionale gi
comunicafionale intre Ministerul Educatiei al Republicii Moldova gi Oficiul Special Guuernu.ertal pentru
Educa{ie al Provinciei -Jeju din Republica Coreea, examindnd circulara Miniiterului Educaliei, Culturii gi
Cercetdrii nr.03ll-0912194 din 07.05.2021cu privire larepartizareatehnicii de calcul, Camere iVeb, Consiliul
Raional,

DECIDE:

l. Se accepti primirea cu titlul gratuit a bunurilor materiale din proprietatea statului (gestiunea Ministerului
Educaliei, Culturii qi Cercetirii) in proprietatea publicd a raionului Orhei (gestiunea Direcfiii Generale Educatie),
cu transmiterea ulterioar[ in gestiunea instituliilor de inv6{5mdnt general din raion,

1'1 donaliilor de pachete educationale K - edu packages (tablete, tastaturi fErd fir qi c6gti fErE fir) oferite, de
Oficiul Special Guvernamental pentru Educafiei al Provinciei Jeju din Republica Coreea conform anexei
nr.1

1.2 camerelor web oferite de UNICEF conform anexei nr.2
2. Se imputernicegte preqedintele raionului Orhei, dl Dinu TURCANU, cu dreptul de a delega prin dispozilie

reprezentan{ii in cadrul comisiei de transmitere a bunurilor nominalizate din proprietatea stitului (gestiunea
Ministerului Educatiei, Culturii gi CercetErii) in proprietatea publici a raionului Orhei;

3. Transmiterea se va efectua conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a
bunurilor proprietate public6, aprobat prin Hot[rdrea Guvernului Republicii Moldova nr. 901 din 31 .12.2015.

4. $eful Direcfiei Generale Educatie dna Silvia MUSTOVICI va asigura activitatile organizatorice privind
executarea prevederilor prezentei Decizii.

5' Prezenta decizie se include in registrul de stat al actelor locale cu drept de atac la Judecatoria Orhei in
condiliile Codului administrativ in termen de 30 de zile de la comunicare persoanelor vizate.

6.
social6,
Decizii.

Yizat:

public6,
V raionului dna Irina Bogaciuc, comisia consultativl de specialitate educafie, protecfie

tineret gi sport (pregedinte dl Alexei Capbitut), vor asigura controlul executirii prezentei

gedintei

Consiliului Raional

furcanu - pregedintele raionului
I.Bogaciuc - vicepregedintele raionului

Consiliului Raional

Serghei Caraman

- qef, Direcjia GeneralI Educatie

- Eef Serviciul Juridic

Elaborat



la Decizia 
""*,,f,l,Tl"ill;"1Nr.5/ din 14 mai 2021

Lista
de tepar:tizare in instituliile de inv6![mint a donafiei de pachete educationale K-edu packages (tablete,

tastaturi ftrd fir gi cSgti fEra fir) oferite, de Oficiul Special Guvemamental pentru Educaliei al
Provinciei din Coreea

Secretarul Consiliului raional Serghei Caraman

Anexa Nr. 2
la Decizia Consiliului raional

Nr.5/ din 14 mai2021

Lista
de repartizare in instituliile de inv[][mint a camerelor web oferite de TINICEF

Nr.
Institufia

Localitatea Denumirea
bunurilor
distribuite

Pref unitar Suma totall
lei

I tabletd PC 8310,5949
1 tastaturd fdrd fir 495,53 g1

1 Institulia Public[
Gimnaziul Lucaqeuca

S. Lucaqeuca

1 c6qti fdrl fir 521,1703

9327,9033\ei

1 tabletS PC 8310,5949
1 tastaturdl6rd fir 495,53 g1

2 Institulia Publicd
Liceul Teoretic ,,Ion
Luca Caragiale"

Mun.Orhei

1 clqti ftri fir 521,1703

9327,9033\ei

Total 18655,81 lei

Nr
Institufia

Localitatea Cantitatea Denumirea
bunurilor
distribuite

Pre{ unitar
Suma

totall lei
1 Gimnaziul Ivancea Ivancea 2 Camera

Web
3527,60 7055,20Le|

2 Complexul
Educalional
Gimnaziu-grddinil6
Necullieuca

Necul6ieuca J Camera
Web

10582,80lei

J Gimnaziul Zorile Zorile 2 Camera
Web

3527,60 7055,20lei

4 Gimnaziul Vatici Vatici 2 Camera
Web

3527,60 7055,20\ei

5 Gimnaziul Vorotef Vorotef 2 Camera
Web

3527,60 7055,20\ei

Total 38803,60 lei

S ecretarul Consiliului raional Serghei Caraman



NOTA INFORMATIVA

decizie ,,Cu privire la acordul de a primi in proprietatea raionului bunurila proiectul de

materiale "
1. Denumirea autorului gi dupi caz, a participan{ or ra eraborarea proiectului

Direclia Generald Educalie.
2. condi{iile ce au impus elaborarea proiectului de decizie qi linaliti(ile urmrrite

Proiectul de decizie este elaborat in conformitate cu art. 8 din Legea nr. 523-XIV din 16.07.1999 "Cu
privire la proprietatea publicd a unititilor administrativteritoriale" gi Regulamentul cu privire la modul de
transmitere a bunurilor proprietate publici, aprobat prin Hotirdrea Guvemului RM nr. 901 din
31,.12.2015, in temeiul Memorandumului de inlelegere privind dezvoltarea educaliei digitale in
invelamantul general intre Ministerul Educafiei, Culturii gi Cercetdrii, gi Oficiul Special Guvemamental
pentru EducaFe al Provinciei -Jeju din Republica Coreea, semnat la 28 martie 2018 la Chigin6u in baza
Procesului-Verbai al gedinfei din 29.01.2020 cu privire la selectarea instituliilor de invdglmant beneficiare
a donaliei din Republica Coreea, circulara Ministerului Educaliei, Culturii qi Cercetirii nr.03ll-09/2194
din 07 .05.2021 cu privire la repartizarea tehnicii de calcul, Camere Web.

3. Principalele prevederi ale proiectului gi evidenfierea elementelor noi
Proiectul de decizie stabileqte acordul Consiliului Raional Orhei de a primi in proprietatea raionului,

cu transmitere in gestiunea Institujiei Pubtice Gimnaziul Lucaqeuca, Instituliei Publice Liceul Teoretic
,,Ion Luca Caragiale" cate 1 bucatd din (2 tabtete PC, 2 tastaturd fErd fir qi 2 cdgti IEr6 fir, Camere Web
Complexul Educa{ional Gimnaziu-gr[dinild Neculiieuca 3 unitdli, cite 2 unitdli pentru instituliile
Gimnaziul Ivancea, Gimnaziul Zoile, Gimnaziul Vatici, Gimnaziul Vorotef) oferite, de Oficiul Special
Guvemamental pertru Educafiei al Provinciei Jeju din Republica Coreea pentru dotarea institufiei de
invaldmant gimnazial din raionul Orhei, cu scopul asigurdrii qanselor egale pentru fiecare elev de a
beneficia de drepturile fundamentale la dezvoltare qi educalie, in contexte integrate gi medii de invalare
comuna.

4. Fundamentarea economico financiarl
Bunurile sunt primite cu titlu gratuit din proprietatea statului, Ministerului Educaliei, Culturii gi

Cercetdrii, in proprietatea publicd a raionului Orhei in gestiunea Instituliei Publice Gimnaziul Biegti.
5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ ln vigoare.

Proiectul deciziei se incorporeazd in sistemul actelor normative qi nu necesitl abrogarea/ modificarea
altor decizii.

6. Avizarea qi consultarea publicl a proiectului de decizie
in baza celor expuse, proiectul deciziei " Cu privire la acordul de a primi in proprietatea raionului 5

calculatoare pentru implementarea educajie digitale a fost avizat de preqedintele raionului, vicepregedinte
al raionului (responsabil de probleme sociale), Direclia GeneralS Finanle, Direclia General6 Educa{ie,
Specialistul principal al aparatului preqedintelui raionului (urist).
in scopul respect5rii prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2013 privind transparenla procesului
decizional proiectul dcciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md 1a directoriul
Transparen1d decizionald, secliunea Consultdri publice ale proiectului.

7. Consultarea expertizei j uridice
in temeiul art.37 din Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative proiectul deciziei
a fost expus expertizei juridice de c[tre specialistul principal al aparatului pregedintelui raionului (urist).
Structura qi confinutul actului corespunde normelor de tehnicd legislativl.

Reieqind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor consultative de
specialitate gi aprobare in cadnf gedinJei Consiliului raional.

gef DGE lf ?L Silvia MUSrovrcr

/


