
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL ORHEI

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eniinescu, nr.2
tel:+373235 22058, 22650 tax +3't 3235 20662,

e-nrail: consiliu.orlrei@or.ntd Iittp:/,.wwrv.or.ntd

proiect
DECIZIE nr.2l

din februarie 2021

Cu privire la acordul de a prirni in
proprietatea raionulLri burruri materiale

IIt temeittl art.zl3 alin.(l),lit. c) al Legii nr.436-XVl din 28.12.2006 privinci aclnrinisrralia pLrblicri iocala,
art.8 alin. (2) din Legea nr.523-XlV din l6 iulie 1999 cu privire'la ploprieratea publici r Linirirlilor
administrativ-teritoriale, art.i4 alin.(1), lit. b);i c) al Legii nr.12i-XVI din 04.05.2007 privind adrninisrrarea si
deetatizarea proprieta{ii publice, afi.2J-30, art.41-49 din Legea nr.100/2017 privind actele normative,
exarnindndscrisoareaMinisterului Educaliei,Culturii gi Cercetdrii nr.05/3-09/111din l5.0l.2O2lCtrprivirela
ucceptco"ea cu tillLt graluit u bunurilor ntateriale pentru dotarea cubinetelor cle limbo Si literulurct rorndnd irt
irt'stiluliile de invdliintdrtl cu preclare in linfia ninoritdlilor nalionale si cloturect instituliilor clc t'clt,tc,ulie
limpurie ctt progrum in liutbile tttin<tritcililor nulionule, Consiliul I{aional

DECIDE:

l. Se accepta primirea cu titlul gratuit din proprietatea statului (gestiunea Ministerul Educagiei, Culturii qi
Cercetdrii) in proprietatea public[ a raionului Orhei (gestiunea Direc{ia Generald Educalie), cu rrar)snrirerea
ulterioard in gestiunea instituliilor de invS{6m6nt general din raion cu predare in lirnba nrinoritalilor etrrice,
bunurimaterialeinnurn[r de45unit[1i gi sumdde5883,00lei conforrn(anexei nr.l) gi institLrfiilordeeducatie
timpurie cu program in Iimbile ntinoritatrilor na{ionale bunuri materiale in numdr total de 95 unitati si sumd de
3587,50 lei conforrn (anexei rtr. 2).

2. Se imputernicegte prc'qedintele laionului Orhei, domnul Dinu '{'URCANU, cu dreptul:
2.lde a delega prirt dispozilie reprezentan[iiin cadrul comisiei cle transrnitere a bununrilor rronrinirliz.ate dirr

proprietatea statului (gestiunea Ministerul Educa{iei, Culturii gi Cercetarii) in proplietatea publica a

raionului Orhei (gestiunea Direclia Generald Educalie),;
2.2sd institrrie prin dispozilie comisia de transrnitere a bunurilor materiale institLr;iilor de invl;;iunAnt clirr

raion.
3. Transmiterea se va efectua conlonn prevederilor Regulamentului cu privire la modLrl de transrnitere a

bunurilor proprietate publica, aprobat prin }lotarArea Cuvemului Repubiicii lt4olc1ova nr. 901 din 3 I . ll.20l 5.
4. $eful Direcliei Cenerale Educalie doaurtra Silvia MUSTOVICI va asigurtr activirirlile orgauizatoriee

privind executarea prevederilor prezeutei Decizii.
5. Prezenta decizie se include in registrul de stat al actelor locale cu drept cle atac la JLrdecatoria Orhei in

condiliile Codului administrativ in ternren de 30 de zile de la comunicare persoanelor vizate.
6. Vicepregedintele raionului doamna Irina Bogaciuc, comisia consultativd de specialitate educa[ie,

protec{ie sociah, sdndtate publicS, tineret ;i sport (pregedinte domnul Alexei Capbdtut), vor asigura controlul
executirii prezentei Decizi i.

Pregedintele gedinlei

Secretarul Consiliului Raional

Coordonat: D.l'urcanu - pregedintele raionului
LBogaciuc - vicepregedintele raionului

Vizat S.Caraman-secretarul Consiliului I{aional
S.i\4ustovici - gel' Dircclia CcneralI Educalie
Nl.lliitlirrcca * gcl. Scrviciul Juridic

Elaborat:A. Ivanov

Serghei Caranran



Lista
bunurilor materiale ce se transmit Ior de invl mf,nt

Sectretarul Consiliului Raional

Lista
bunurilor nralerialele ce se transmit institu de educa

II:'l'Sdmdnanca
'f( )'l'AL

neral din raion cu redare in limba

Anexa nr. I
la Decizia Consi liului raional
nr.2l5 din l1 februarie2}Zl

r etnice

Serghei CARAMAN

Anexa nr. 2
la D ecizia Consil iului raional
w.215 din 11 februarie2}2l

ctnicetim urte cu in limha m

a
J

Nr Institulie de invSldm6nt
general cu predare in
limba minorit6lilor etnice

Dicfionar rus-
rom6n/romdn-
rus

Dic{ionar
explicativ
qcolar

Dislionar
de

sinonime

Set de plange
Alfabetul lirnbii
rom6ne

Set portrete ale
scriitorilor clasici
gi modemi

Set didactic
despre Republica
Moldova

Total
unitali

I IP Liceul Teoretic"
Mihail Lomonosov"

I 5 5 2 1 I 15

2 IP Cimnaziul Bulaic;ti I 4 4 2 1 I 13

J IP Gimnaziul Ivancea I
a
-)

aJ 1 1 I l0
4 IP Ginmaziul Sdmdnanca a

-) J 1 7
total I

-) l5 15 6 J aJ 45

Nr Institulie de educalie tin-rpurie
cu program in limbile
minoritIlilor nalionalc

Manual ,, Nicu gi

Leanca invald
limba momdni"

Caiet de excrcilii
pentru studierca
limbii romAnc.
Nivelul Pre-A1.-l

Suport
didactic
Nivelul Pre-
A1

Culegere de cdntece
gi poeyii pentru
studierea limbii
romdnc. Nivelul
Pre-A1.3

Culegere de istoroo
gi povegti pentru
studierea limbii
rom6ne.
Nivelul Pre-A1.3

Total
unitali

I Orhci nr.l 8 t0 7 7 7 39
2 3 5 2 2 2 t4
J J 5 2 2 2 t4
4

IE'l'ISulaeqti
Orhci gr.8

III f lvancea J 5 2 2 2 14
5 5 2 2 2 14

15 l-5 95

Sectretarul Consiliului I{aional

2o 30 l5

Scrghei CARAMAN



NOTA INFORMATIVA
la proiectul de decizie ,rCu privire la acordul de a primi in proprietatea raionului bunuri

materiale "
1. Denumirea autorului Ei dupi caz, a participanfilor la elaborarea proiectului

Direc{ia Generald Educa}ie.

2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie qi finalitifile urmiirite
Proiectul de decizie este elaborat in conformitate art.43 alin.(l),lit. c) al Legii nr.436-XVI din

28.12.2006 privind administrafia public6 local[, art. 8 alin. (2) din Legea nr. 523-XIV din 16 iulie 1999 cu

privire la proprietatea public[ a unitl1ilor administrativ-teritoriale, art.l4 alin.(1), lit. b) qi c) al Legii nr.12l-XVI

din 04.05.2007 privind administrarea qi deetatizarea propriet[fii publice, art.2]-30, art.4l-49 din Legea

nr.10012017 privind actele normative, examindnd Hotir6rea de Guvern nr.259 din29.04.2020, Regulamentulcu

privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate public6, aprobat prin Hotir6rea Guvernului RM nr. 901

din 31.12.2015, scrisoarea Ministerului Educafiei, Culturii qi CercetErii nr. 0513-0911 I 1 din 15.01.2021.

3. Principalele prevederi ale proiectului qi evidenfierea elementelor noi

Proiectul de decizie stabileqte acordul Consiliului Raional Orhei de a primi in proprietatea raionului,

cu transmitere in gestiunea Direc{iei Generale Educafie, bunurile materiale in numdr de 45 unitafl 9i suml

de 5883,00 lei pentru dotarea cabinetelor de limba pi literatura rom6n6 in instituliile de invifimdnt

general din raion cu predare in limba minoritdlilor etnice gi 95 de unititi, in sumi de 3587,50 lei pentru

dotarea instituliilor de educalie timpurie cu program in limbile minorit6lilor nalionale, cu scopul

asigur[rii imbun6tEtirii competentelor lingvistice gi a procesului de studiere a limbii de stat de cltre

minoritdlile na{ionale.

4. Fundamentarea economico-financiarl
Bunurile sunt primite cu titlu gratuit din proprietatea statului, Ministerului Educafiei, Culturii qi

Cercetirii, in proprietatea public6 a raionului Orhei in gestiunea Direcfiei Generale Educafie.

5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare.
proiectul deciziei se incorporeazd,in sistemul actelor normative qi nu necesitd abrogareal modifrcarea

altor decizii.

6. Avtzarea qi consultarea publici a proiectului de decizie
proiectul Deciziei a fost avizat de pregedintele raionului, vicepreqedinte al raionului (responsabil de

domeniile educafiei qi sdndtate publicd), Direcfia Generald Educafie, secretarul Consiliului Raional,

serviciul juridic.

in scopul respectirii prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2013 privind transpa.renla procesului

decizional proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md la directoriul

Tr anspar enld de cizional d. secfiunea C onsultdri publ ic e ale pr oi e c tului.

7. Consultarea expertizei juridice
in temeiul art.37 din Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative proiectul deciziei

a fost expus expertizei juridice cle cdtre srviciul juridic. Structura qi confinutul actului corespunde

normelor de tehnicd legislativd.

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

specialitate gi aprobare in gadrul gedintei Consiliului raional.

,,[ ,/
gef DGE ,( ktrv' silvia MUSrovlcI

I.irt


