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D E C I Z I E nr.5-6
din 09 noiembrie 2020

Cu privire la transmiterea unor bunuri
În conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr. 523-XIV din 16.07.1999 “Cu privire la
proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale” şi Regulamentul cu privire la modul de
transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie
2015 Consiliul raional, DECIDE:
I.Se acceptă cu titlul gratuit primirea în proprietatea raionului Șoldănești, gestiunea Direcției
Învățământ, pentru repartizarea în instituțiile de învățământ din raion,
a 31 Laptopuri și 40
termometre , în valoare totală de 204 116.05 lei, proprietate a statului.
II. Șeful Direcției Învățmânt va institui o comisie pentru repartizarea în instituțiile de învățământ a
bunurilor primite
III. Se desemnează responsabil pentru realizarea prezentei decizii şeful Direcţiei Învăţământ.
IV. Controlul executării prezentei decizii se atribuie comisiei Consultative de Specialitate
„Învățământ, cultură, turism, sport și culte”.
Secretarul
Consiliului
AVIZAT:
Specialist principal în probleme juridice
Şef Direcţie Învăţămînt

L.Vidraşco
V.Coreţchi
V.Popa

Notă informativă
la proiectul de decizie nr.5-6 din 09 noiembrie 2020
Cu privire la transmiterea unor bunurilor.
1.Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Proiectul Deciziei Consiliului Raional Cu privire la transmiterea unor bunurilor.
a fost elaborat de către Direcția Învățământ
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
În conformitate cu ordinul nr. 1085 din 07.10.2020, ”Cu privire la repartizarea tehnicii de
calcul” al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova raionului
Șoldănești au fost repartizate 31 laptopuri ( Laptop-NB Lenovo 15.6'' IdealPad L340-15
API Grei (Athlon 300U 8GB 256 Gb) Wiereless Mouse SVEN RX-325, Optical, 600-1000,
Prowell Bag NB53394 -3, Laptop - HP 255G7, /Optical USB Mouse/Adapter HDMI-toVGA/ Windows 10 Pro 64 MSNA Plus (Education) preinstalat, 15.6”, AMD Athlon Gold
3150U, 8GB (1x8GB), 256G -28 ) și 40 de termometre pentru a fi donate instituțiilor de
învățământ
3.Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Acceptarea cu titlul gratuit a primirii a 31 laptopuri și 40 termometre, în gestiunea Direcției
Învățământ pentru repartizare în instituțiile de învățământ din raion.
4.Fundametarea economico-financiară.
Nu necesită cheltuieli financiare suplimentare.
5.Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare.
Proiectul se
încorporează în sistemul actelor normative și nu va necesita modificarea altor acte
6.Constatările expertizei juridice. Proiectul de decizie a fost avizat de către specialistul
principal în probleme juridice, secretarul consiliului.
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului. În scopul respectării prevederilor
Regulamentului cu privire la procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare
şi adoptare a deciziilor de către Consiliul raional Şoldăneşti aprobat prin decizia nr.4-8 din
30.05.2013, proiectul cu informaţia anexată a fost publicat pe pagina web a Consiliului
raional www.soldanesti.md, la directoriul Transparenţa decizională.
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