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proiect
DECIZIA Nr._/_
din 2022

Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe qi bunurilor materiale

in temeiul art.43 alin.(1) lit. c) qi alin.(Z), artJ4 ale Legii nr.436-XYI din 28.12.2A06 privind
administralia publicd local6, art.9 alin.(l) qi art.14 alin.(l) ale Legii nr.I21-XVI din 04.05.2007
privind administrarea qi deetatizarea proprietl1ii publice, art.4 alin.(z) lit. a) al Legii nr.435 din
28.12.2006 privind descentralizarea administrativ[, art.10, art. 118-126 ale Codului Administrativ al

Republicii Moldova nr.116 din 19.A7.2018, lin0nd cont de demersurile qefului Direcliei Generale

Educalie, Consiliul Raional Orhei,

DECIDE:

1. Se acceptl transmiterea cu titlu gratuit a mijloacelor fixe qi bunurilor materiale de la evidenla
contabilI a Direcliei Generale Educa{ie la evidenla contabild a Aparatului Preqedintelui
Raionului, conform anexei nr.1 cu transmiterea ulterioar[ in comodat I.M. Servicii in Construc]ii
a Consiliului Raional Orhei qi anexei nr.2 cu transmiterea ulterioar[ in comodat I.P. Liceul
Teoretic Onisifor Ghibu Orhei.

2. Transmiterea se va efectua conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de

transmitere a bunurilor proprietate public[, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 901 din
31.12.2015.

3. Se imputerniceqte Preqedintele raionului dl D. Jurcanu cu dreptul de a institui prin dispozilie
comisiile de transmitere a mijloacelor fixe qi bunurilor materiale.

4. Direc{ia General6 Educalie, qef dna S. Mustovici in colaborare cu Serviciul Financiar al

Aparatului Pregedintelui, qef dna O. Muntean vor asigura activit[1ile de organizare privind
executarea prevederilor prezentei decizir.

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

6. Vicepreqedintele raionului dna I. Bogaciuc, comisia consultativd de specialitate economie, buget
qi finanle (preqedinte dna N. Parutenco) vor asigura controlul executirii prezentei decizii.

Preqedintele qedinlei

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman

Yizat:

Coordonat: 4 ffiwcuru Preqedintele raionului

<'t' 
Of ufuao gaciuc - vi cepregedintele rai onu lu i

d S. Caranan secrekrul Consiliului Raional

/O O#/s. Mustovici qef Directia Generalr Educa[ie

Muntean gef Servioiul financiar

Elaborat: M.

M. B[trincea - qef, Serviciul juridic



Anexa nr. 1

la D ecizia Consiliului Raional Orhei
nr. din 2022

Lista
mijloacelor fixe gi bunurilor materiale situate in mun. Orhei, str. 3l August l989r7l

Secretarul Consiliului Raional Orhei Serghei Caraman

Anexa nr. 2
la Decizia Consiliului Raional Orhei
nr. din 2022

Lista
mijloacelor fixe qi bunurilor materiale situate in mun. Orhei, str. Vasile Lupu, 149

Secretarul Consiliului Raional Orhei Serghei Caraman

Nr.
crt.

Denumirea Nr. de inventar Adresa Valoarea contabili (lei)

1 Gard 3 I 20003 1

mun. Orhei, str. 31 August
1989,71

44 279.4A

2 Gard 31200034 2 907.04

3 Gard 3t200025 2 078.00

4 Poarti 3 120005 1 2 970.00
5 Viceu 3 1200053 1 134.00

TOTAL s3 s68.00

Nr.
crt.

I)enumirea Nr. de inventar Adresa Valoarea contabill (lei)

t Gard 31200036

mun. Orhei, str. Vasile
Lupu, 149

75 000 00
) Gard de beton 31200137 4 284.00
J Poart[ 31200t13 12 600 00

4 PoartI 3t200rt2 17 850.00

5 Poart[ 3t200tt4 9 000.00
TOTAL 118 734.00



NOTA INFoRMATTVA
la proiectul de decizie

,rCu privire la transmiterea mijloacelor fixe qi bunurilor materiale"

l. Denumirea autorului gi dupi caz, a participan{ilor la elaborarea proiectului
Direc{ia Economie gi Politici Investifionale. Secretarul Consiliului Raional.

2, Condi(iile ce au impus elaborarea proiectului de decizie qi finaliti(ile urmirite
Proiectul de decizie este elaborat in corespundere cu art.43 alin.(l) lit. c) gi alin.(2), art.74 ale
Legii nr.436-XU din 28.12.2006 privind administratia public[ locald, art.9 alin.(1) qi art.14
alin.(l) ale Legii nr.12I-XVI din 04.05.2007 privind administrarea qi deetatizarea propriet[lii
publice, ar1.4 alin.(Z) lit. a) al Legii nr.435 din 28. 12.2006 privind descentrali zarea administrativ[,
art.10, art. 118-126 ale Codului Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018, in
baza demersurilor qefului Direcliei Generale Educafie, in scopul asigur[rii administr[ri
transparente a proprietilii publice qi gestiondrii eficiente a bunurilor publice.

3. Principalele prevederi ale proiectului qi eviden{ierea elementelor noi
Proiectul de decizie prevede acceptarea transmiterii cu titlu gratuit a mijloacelor fixe qi bunurilor
materiale de la evidenfa contabil[ a Directiei Generale Educalie la evidenla contabil[ a Aparatului
Preqedintelui Raionului, conform anexei nr.1 cu transmiterea ulterioar[ in comodat i.M. Servicii in
Construclii a Consiliului Raional Orhei qi anexei nr.2 cu transmiterea ulterioarl in comodat I.P.
Liceul Teoretic Onisifor Ghibu Orhei.

4. B'undamentarea economico financiari
Implementarea proiectului de decizie nu prevede alocdri ale surselor financiare.

5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Proiectul decizie se incorporeazl in sistemul actelor normative qi nu necesitl
abr ogar eal modifi carea altor decizii.

6. Avizarea qi consultarea publici a proiectului de decizie
In baza celor expuse, proiectul deciziei "Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe qi bunurilor
materiale" a fost avizat de preEedintele raionului, vicepreEedintele raionului, Secretarul Consiliului
Raional, Direc(ia General[ Educalie, Serviciul Financiar, Serviciul Juridic.
In scopul respectlrii 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 decizionald, sectiunea Consultdri publice ale proiectelor.

7. Constatlrile 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 qedinfei Consiliului raional.

Specialist principal,
Direclia Economie qi Politici Investitionale J- Marcel Apreutesei


