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DECIZIA Nr.4/
din29 aprilie 2021

Cu privire la transmiterea bunurilor materiale

in temeiul art.43 alin.(l) lit. c) qi alin.(2), art.74 ale Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administralia publicd locald, art.9 alin.(1) gi art.14 alin.(1) ale Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind
administrarea Ei deetatizarea proprietdlii publice, arl.4 alin.(z) lit. a) al Legii nr.435 din 28.12.2006 privind
descentrali zarea administrativE, art. 1 0, art. 1 1 8-126 ale Codului Administrativ al Republicii Moldova nr. 1 I 6
din 19.07 .2018, Consiliul Raional Orhei

DECIDE:

1. Se transmite cu titlu gratuit bunul material - masd de birou, nr. de inventar 31630012 in valoare de 6
400,00 lei, uzura 6 400,00 lei, de la evidenta contabild a Serviciului de Deservire a Cladirilor
Administrative la evidenta contabild a Directiei Generale Educalie.

2. Se transmit cu titlu gratuit bunurile materiale - televizor 4K Samsung LED, nr. de inventar 31490022in
valoare de 13 999,00 lei qi suport Eurolux pentru televizor, nr. de inventar 31490023 in valoare de 1

199,00 lei, de la evidenta contabilS a Direcliei Generale Finanle la evidenla contabild a Aparatului
PreEedintelui Raionului.

3. Transmiterea bunurilor mobile se va efectua conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul
de transmitere a bunurilor proprietate public6, aprobat prin Hot[rdrea Guvernului nr. 901 din 3 1 . 12.01 5.

4. Se imputernicegte Preqedintele raionului dl D. furcanu cu dreptul de a institui prin dispozilie comisiile
de transmitere a bunurilor materiale.

5. Direcfia Generald Educatie, qef dna S. Mustovici gi Direclia Generald Finanle, gef dna G. Colun in
colaborare cu Serviciul Financiar al Aparatului Pregedintelui, Eef dna O. Muntean vor asigura activitdtile
de organizare privind executarea prevederilor prezentei decizii.

6. PrezentaDecrzie 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.

7. Vicepregedintele raionului dl V. Pe(u, comisia consultativ[ de specialitate economie, buget gi finan{e
(preqedinte dnaN. Parutenco) vor asigura controlul executdrii prezentei decizii.

Pregedintele gedinfei

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman

Coordonat: lurcanu - pregedintele raionului

Yizat:

V. Perfu - vicepreqedintele raionului

S. Caraman - secretarul Consiliului Raional
G. Colun - qef Direclia General6 FinanJe

S. Mustovici - gef DirecJia General5 EducaJie

E. Bogug - gef, Sec[ia Economie qi Atragerea Investiliilor

O. Muntean - 9el. Serviciul financiar

D. Gulu- qef Serviciul de Deservire a Clddirilor Administrative

M. Batrincea - qef, Serviciul juridic

Elaborat: M. ^rr"W



NOTA INFORMATIVA
la proiectul de decizie

,,Cu privire la transmiterea bunurilor materiale"

1. Denumirea autorului qi duptr caz, a participan{ilor la elaborarea proiectului
Secretarul Consiliului Raional.

2. Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului de decizie qi finalittr{ile urmtrrite
Proiectul de decizie este elaborat in corespundere cu art.43 alin.(l) lit. c) 9i alin.(2), art.7 4 ale
Legii nr.436-XVl din 28.12.2006 privind administraJia publicd locald, art.9 alin.(l) 9i art.14
alin.(l) ale Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea qi deetatizarea proprietalii
publice, art.4 alin.(2) lit. a) al Legii nr.435 din 28.12,2006 privind descentralizarea administrativd.
art.10, art. 118-126 ale Codului Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018, in
scopul asiguririi administrdri transparente a proprietdlii publice gi gestiondrii eficiente a bunurilor
publice.
Elaborarea prezentului proiect de decizie derivd din necesitatea imbunltdlirii condiliilor de muncd
ale angajalilor Consiliului raional Orhei.

3. Principalele prevederi ale proiectului qi evidenfierea elementelor noi
Proiectul de decizie prevede transmiterea cu titlu gratuit a unei mese de birou, nr. de inventar
31630012 in valoare de 6 400,00 lei, uzura 6 400,00 lei, de la evidenla contabild a Serviciului de

Deservire a Cl6dirilor Administrative la evidenla contabild a Directiei Generale Educalie qi a

televizorului 4K Samsung LED, nr. de inventar 31490022 in valoare de 13 999,00 lei qi suport
Eurolux pentru televizor, nr. de inventar 31490023 in valoare de 1 199,00 lei, de la evidenja

contabild a Direcliei Generale Finan{e la eviden}a contabilE a Aparatului Pregedintelui Raionului.
4. Fundamentarea economico financiari

Implementarea proiectului de decizie nu prevede alociri ale surselor financiare.

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

6. Avaarea gi consultarea publicl a proiectului de decizie
in baza celor expuse, proiectul deciziei "Cu privire 1a transmiterea bunurilor materiale" a fost
avizat de preqedintele raionului, vicepreEedintele raionului responsabil de domeniul economic,
investilii gi construclii, Secretarul Consiliului Raional, Direcjia Generald Educatie, Direclia
Generaltr Finan{e, Seclia Economie gi Atragerea Investi}iilor, Serviciul Financiar, Serviciul de

Deservire a Clidirilor Administrative, Serviciul Juridic.
ln scopul respectdrii prevederilor Legii ru.239 din 13 noiembrie 2013 privind transparenla

procesului decizional proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md
la directoriul Transparensd decizionald, secliunea Consultdri publice ale proiectelor.

7. Constattrrile expertizei juridice
in temeiul art.3'1 din Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 ct privire la actele normative, proiectul
deciziei a fost expus expertizei juridice de cltre Serviciul Juridic. Structura qi conlinutul actului
corespund normelor de tehnicf, legislativd.

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

specialitate gi aprobare in cadrul qedinlei Consiliului raional.

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman


