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DECIZIANT.S/ 6
din 14 mai202l

pedinlei

Consiliului Raional Serghei Caraman

D. Jurcanu - pregedintele raionului

- vicepregedintele raionului

Caraman-secretarul Consiliului Raional
- 9ef Directia Generali Educafie
- qef, Serviciul Juridic

prorect

cu privire la acceptul de transmitere a bunurilor materiale

in temeiul art.!3 alin.(l) lit. c) 9i alin.(2), artJ4 ale Legii nr.436-XVI din2g.12.2006privind
administralia public6 locald, art.9 alin.(1) $i art.14 alin.(l) ale fe-gii nr.l2l-XVI din 04.05 .2007 privind
administrarea gi deetatizareaproprietdfii publice, art.4 alin.(z17it. a) al Legii nr.435 din 2g. 12.2006privind descentralizarea administrativE, art.10, afi. 118-t26 ale Codului Alministrativ al Republicii
Moldova nr.l16 din 19.07.2018, luind in consideralie demersul nr.284 din 25.03.2021 a doamnei
Svetlana Josan primarul com. Step - Soci consiliul Raional orhei

DECIDE:

1' Se accepta transmiterea cu titlu gratuit bunurilor materiale de la evidenla contabild a Directiei
_ Generale Educalie la evidenla contabili a primdriei com. Step - Soci conform anexei nr.12' Transmiterea bunurilor materiale se va efectua conform prevederilor Regulamentului cu privire la

modul de transmitere a bunurilor proprietate public6, uprobut prin Hot5r6[a Guvernului nr. 901 din
3 t.12.015.

3' Se imputernicegte Pregedintele raionului dl D. Jurcanu cu dreptul de a institui prin dispozitie comisia
de transmitere a bunurilor materiale.

4' Direclia General[ Educafie, qef dna S. Mustovici, va asigura activit6]ile de organizz*e privind
executarea prevederilor prezentei decizii.

5' PrezentaDecizie se include in Registrul de Stat al actelor locale, cu drept de atacin Judec6toria Orhei
in termen de 30 zile de la comunicare persoan elor vizate,in condiliile Codului administrativ.6' Vicepreqedintele raionului dl V. Perfu, comisia consultativd de specialitate economie, buget gi
finanfe (preqedinte dna Nelli Parutenco), vor asigura controlul .*..rtarii prezentei decizii.

Coordonat:

Yizat:



Lista
bunurilor materiale transmise de ta eviden{a contabild a Direcfiei Generale

Educa{ie ra evidenfa contabiri primiriei comuinei step_soci

Anexd
la decizia Consitiului raional

nr.5/_din 14 mai2021

SergheiCaraman
Secretarul Consiliului raional

Nr.crt. mirea bunurilor Unit Ca Suma total6
1 Gard setca m 648 1
2 Porti de fotbal buc 2 1120,00a
J Porti de volei buc 2 700,00
4 Bara fixa gimnastica buc 2 96,26

TOTAL
21356,26



NOTA INFORMATIVA
la proiectul de decizie ,,Cu privire la transmiterea bunurilor materiale,

1' Denumirea autorului Ei dupi caz, a, participan(ilor la elaborarea proiectului
Directia Generald Ecucalie.
2' Condi(iile. ce a-u impus elaborarea proiectului de decizie gi finalitd{ile urmdrite
Proiectul de decizie a fost elaborat in temeiul art.43 alin.(1), tit. c;, 

^li"d;al Legii nr.43GXVIdin28'12'2006 privind administratia public[ local[, art.9 alin.(1) qi art.l4 alin.(1) alLegii nr.l21-XVI din04'05'2007 privind administrarea gi deetatizarea proprietalii putlice, demersului directorului I.p. Gimnaziul
Ivancea, dna Iachimciuc Natalia

3. Principalele prevederi ale proiectului ,si eviden(ierea elementelor noi
Finalitatea urmlrit[ prin adoptarea proiectului dat de decilie const[ transmiterea cu titlu gratuit dela bilanful Direcliei Generale Educalie la bilanqul Primdriei comunei Step-Soci, a bunurilor materiale: gardsetca-648m. -19440,00lei,porlidefotbal - 2buc-ll2),OOlei,porlidevolei -2btc-ZOd,OOlei, bard gimnasticd - 2 buc - 96,26. in sum6 totali de 21356,26 lei.
4. Fundamentarea economico financiarl

- -Implementarea 
proiectului de decizie " Cu privire la transmiterea bunurilor materiale,, nu va necesita

cheltuieli suplimentare.
5. Modul de incorporare a acturui in cadrur normativ in vigoare.

Proiectul deciziei se incorporeazd in sistemul actelor normative gi nu nJcesit d, abrogarea/modificarea
altor decizii

6. Avizarea si consultarea pubrici a proiecturui de decizie

.inbazacelor expuse qi in conformitate cu art.zi dinl-egea nr.100 dinZzdecembrie 2017 cuprivire la
actele_normative proiectul deciziei " Cu privire la transmiteria bunurilor materiale,, a fost avizat de
preqedintele raionului, vicepreqedintii raionului(responsabil de domeniul economic, construclie qi
investifie), Direcfia Generali Educafie, Secretarul consiliului raional, specialistul principal al aparatului
preqedintelui raionului (urist)

- In scopul respect[rii prevederilor Legii nr,239 din 1 3 noiembrie 20 1 3 privind transparenla procesului
decizional proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md Ia directoriul
Transparenld dec iz ional d, secliunea c onsurtdri publ ic e ale pro ie ctului

7. Consultareaexpertizeijuridice
in temeiul art'37 din Legea nr.10 o iin zz decembrie 2017 cuprivire la actele normative proiectul

d.eciziei a fost expus expertizei juridice de cdtre specialistul principal al aparatului pregedintelui raionului(urist). Structura gi conlinutul actului corespunde normelor de tehnica legislativd

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

^

ger, Direcfia General' Educalie A 1.4/ Silvia Mustovici


