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DECIZIA Nr.1/
din27 ianuarie2022

Cu privire la transmiterea bunurilor materiale

DECIDE:

qedinlei

Consiliului Raional Serghei Caraman

Coordonat: D.Jurcanu - pregedintele raionului
T.Platon - vicepregedintele raionului

Yizat: S. Caraman-secretarul Consiliului Raional
Guler - gef Sectia Cultur6

- pef, Serviciul financiar
M.Bdtrincea - qe{ Serviciul Juridic

*/-

proiect

in temeiul att.43 alin.(l) lit. c) 9i alin.(2), art.74 ale Legii nr.436-XVI din 2g.12.2006 privind
administrafia publicd local6, art.9 alin.(t) qi art.14 alin.(l) ale rrtii nr.12I-XVI din 04.05.2007 privind
administrarea qi deetariyarea proprietdlii publice, art.4 alin.(Z) lit. atal Legii nr.435 din2g.l2.2o06privind
descentralizarea administrativd, art.10, art. 1 1 8-126 ale Codului Administritiv al Republicii Moldova nr.1 16din 19.07.2018, lindnd cont de demersul directorului CRC ,,A. Suruceanu", Consiliul Raional Orhei,

1' Se transmit cu titlu gratuit bunurile materiale de la evidenfa contabila a Aparatului preSedintelui
Raionului la evidenla contabild a Secliei culturd, conform anexei nr.l.2' Transmiterea se va efectua conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a

^ bunurilor proprietate publicS, aprobat prin Hotdrdr.u Grur*rlui nr. qdt ain 31.12.015.3' Se ?mputernicegte Preqedintele raionului dl D. lurcanu cu dreptul de a institui prin dispozilie comisia de
transmitere a bunurilor materiale.

4' Serviciul Financiar al Aparatului Preqedintelui, gef dna O. Muntean in colaborare cu Secfia Cultur6, gef
dna E' Guler vor asigura activitSlile de organizare privind executarea preveJerilor prezeniei decizii.5' Prezenta Decizie se include in Registrul de Stat al Actelor Locale, cu drept de atac la Judec6toria Orhei
in termen de 30 zile de la comunicare persoan elor vizate,in condiiiile Codului administrativ.6' Vicepregedintele raionului dna L Bogaciuc, comisia consultativd de specialitate economie, buget gi
finanle (preqedinte dna N. Parutenco) vor asigura controlul executdrii prelentei decizii.



Lista
bunurilor materiale ce se transmit Secfiei Culturl

Secretarul Consiliului Raional Orhei

Anexa nr. 1

la Deeizia Consiliului Raional Orhei
nr. din 2022

Serghei Caraman

Nr.
crt.

Denumirea Nr. de inventar Cantitatea
(huc.)

Valoarea
contabili (lei) Suma (lei) Uzura (lei)

1 Scaun 31630265-289 25 190,00 4750,00 1464,58

2
Masi pentru

sedinte
I 158,00 158,00

J
Mas[ de
lucru

1 191,00 191,00

4 Dulap Berete 316302s7 1 13390,00 13390,00 13390,00
TOTAL 28 x 18489,00 14854,58



NOTA INFORMATIVI
la proiectul de decizie

,rCu privire la transmiterea bunurilor materiale"

1. Denumirea autorului qi dupi c z, a participan{ilor la elaborarea proiectului
Direcfia Economie qi Politici Investitionale. Secretarul Consiliului Raional.

2, Condi(iile ce au impus elaborarea proiectului de decizie qi finalitl(ile urmirite
Proiectul de decizie este elaborat in corespundere cu art.43 alin.(l) lit. c) qi a1in.(2), art.74 ale
Legn nr.436-XVI din 28.12.20A6 privind administralia public[ local[, art.9 alin.(l) $i art.14
alin.(l) ale Legii nr.121-XM din 04.05.2007 privind administrarea qi deetatizarea propriet[fii
publice, art.4 alin.(Z) lit. a) al Legii nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativd,
art.10, art. 118-126 ale Codului Administrativ a1 Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018, in
baza demersului directorului CRC ,,A. Suruceanu", in scopul asigur[rii administr[ri transparente a

proprietltii publice qi gestion[rii eficiente a bunurilor publice.
3. Principalele prevederi ale proiectului qi eviden(ierea elementelor noi

Proiectul de decizie prevede transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor materiale de [a evidenp
contabili a Aparatului Preqedintelui Raionului la eviden{a contabil[ a Secliei Cultur5" conform
anexei nr.1.

4. Fundamentarea economico financiarl
Implementarea proiectului de decizie nu prevede aloc[ri ale surselor financiare.

5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Proiectul decizie se incorporeaz[ in sistemul actelor normative qi nu necesit6

abr ogar eal modifi carea altor decizii.
6. Avizarea qi consultarea publicl a proiectului de decizie

in baza celor expuse, proiectul deciziei "Cu privire la transmiterea bunurilor materiale" a fost
avizat de preqedintele raionului, vicepreqedintele raionului, Secretarul Consiliului Raional, Seclia

Cultur[, Serviciul Financiar, Serviciul Juri di c.

in scopul respectirii prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2013 privind transparenla
procesului decizional proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md
la directoriul Transparenld decizianald, secliunea Consultdri publice ale proiectelor.

7. Constatirile expertizei juridice
tn temeiul art.3i din Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative, proiectul

deciziei a fost expus expertizei juridice de c[tre Serviciul Juridic. Structura qi conlinutul actului
corespund normelor de tehnic[ legislativ[.

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

specialitate qi aprobare in cadrul qedinpi Consiliului raional.

Specialist principal,
Direclia Economie qi Politici Investilionale J. Marcel Apreutesei


