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D E C I Z I E  nr. 1-32 
                                                din  29 martie 2019 

Cu privire la transmiterea unor bunuri 

 

 În conformitate cu prevederile art. 43, art. 46, art. 77 ale Legii 436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările 

ulterioare, art. 8 al Legii nr. 523-XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a 

unităţii administrativ-teritoriale, cu modificările ulterioare, art. 14 al Legii nr. 121-XVI din 

04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice,  Regulamentului cu 

privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015, în temeiul scrisorii Ministerului Educaţiei, 

Culturii şi Cercetării nr.03/1-09/1563 din 25.03.19 şi notei informative prezentate de 

N.Mîndru, şef Direcţie Învăţămînt,  Consiliul raional DECIDE: 

I. Se acceptă transmiterea, cu titlul gratuit, proprietate publică a statului, 

administrarea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, în proprietatea 

Consiliului raional Şoldăneşti  în gestiunea Direcţiei Învăţămînt, a unor bunuri 

(lot de materiale şcolare, caiete, caiete de desen, carneţele de notiţe) în cantitate                                                                                                                                                                                                                                                       

de 467 kg. 

II. Transmiterea bunurilor  nominalizate în punctul I  se va efectua în conformitate 

cu prevederile Regulamentului Cu privire la modul de transmitere a bunurilor 

proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 

2015. 

III. Direcţia Învăţămînt va repartiza bunurile nominalizate  în  instituțiile de 

învățământ general. 

IV. Se desemnează responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii şeful 

Direcţiei Învăţămînt, dl N.Mîndru. 

V. Asigurarea executării prezentei decizii se atribuie preşedintelui raionului. 

VI. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se atribuie Comisiilor 

consultative de specialitate „Drept şi disciplină” şi   „Activităţi economico-

financiare, agricultură, industrie şi comerţ”. 

Preşedintele şedinţei                                                                                A.Ciudin 

Contrasemnat: 

Secretarul Consiliului raional                                                              L.Vidraşco 
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Notă informativă 

la proiectul de decizie nr.1-32 din 29 martie 2019 

Cu privire la transmiterea unor bunuri 

 

 

Șef  Direcție  Învăţămînt,  N. Mîndru 

1.Denumirea  autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Proiectul Deciziei Consiliului Raional  Cu privire la transmiterea unor bunuri 

 a fost elaborat de către Direcția Învățământ 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 

urmărite 

       Scrisoarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării  nr.03/1-09/1503 din 

25.03.2019  către Consuliul Raiona.l            

 

3.Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislației cu legislația Uniunii Europene 

Acttul  normativ nu are ca scop armonizarea legislației națiuonale cu legislația 

Uniunii Europene. 

4.Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Asociatia filantropică United Medical Forces — MFOR "Pro Umanitate" din 

Germania face donație Ministerului Educației, Culturii și Cercetării un lot de 

materiale școlare (caiete, caiete de desen, carnețele de notițe). Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării solicită acordul de a trece bunurile menționate proprietate 

publică a statului, administrarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetärii, în 

proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale în gestiunea directiilor de 

învățământ. Pentru raionul Șoldănești sunt repartizate 467 kg, ce vor fi repartizate 

instituțiilor de învățământ general din raion. 

5.Fundametarea economico-financiară 

Resurse financiare suplimentare nu sunt necesare. 

6.Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și nu va necesita 

modificarea altor acte 


