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Cu privire la comercializarea unui mijloc de transport
prin licitație publică cu strigare

În conformitate cu prevederile art.43 alin.(1),lit.”c” din Legea privind administrația publică
locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Legii nr. 523-XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea
publică a unităților administrativ-teritoriale, Regulamentului cu privire la modul de determinare și
comercializare a activelor neutilizate, aprobat prin HG nr.480 din 28.03.2008 cu modificările și
completările ulterioare , Regulamentului privind licitațiile cu strigare și reducere, aprobat prin HG
nr.136 din 10.02.2009 şi în baza demersului dlui Palii Veacesav, director IMSP Spitalul raional ,
Consiliul raional DECIDE :
I.

Se acceptă comercializarea automobilului marca SHEVROLET, model AVEO,
nr.înregistrare SDAG 088, a.2011, raportat la categoria mijloace fixe proprietate publică a
Consiliului raional Șoldănești, aflat în gestiunea IMSP Spitalul raional, prin licitație
publică cu strigare, în baza raportului de evaluare.

II.

Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează directorul IMSP Spitalul
raional, dnul Palii Veacesav.

III.

Asigurarea executării prezentei decizii se atribuie vicepreședintelui raionului, dnul
Macovei Vasile.

Secretarul Consiliului raional

L.Vidrașco

AVIZAT:
Specialist principal secţia economie

A.Reliţchi

Director IMSP Spitalul Raional

V.Palii

Nota informativă
la proiectul deciziei Cu privire la comercializarea unui mijloc de transport
prin licitație publică cu strigare
1. Denumirea autorului și, după caz participanților la elaborarea proiectului
Proiectul de decizie a fost elaborat de către IMSP Spitalul raional şi secția economie a Consiliul
Raional Șoldănești
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile
urmărite
Proiectul Deciziei a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 523-XV din 16 iulie 1999
cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, „ Executarea dreptului de
proprietate publică a unității administrativ-teritoriale constă în activitatea practică, desfăşurată de
autorităţile administraţiei publice locale în ceia ce priveşte posesia, folosinţa şi dispoziţia proprietăţii
publice locale în corespundere cu legislaţia, Regulamentului cu privire la modul de determinare și
comercializare a activelor neutilizate , aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.480 din 28.03.2008, cu
modificările și completările ulterioare , Regulamentului privind licitațiile cu strigare și reducere
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.136 din 10.02.2009.
Ţinînd cont de prevederile art. 43 alin (1) lit. “c”, al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, prin
care administraţia publică locală decide, IMSP Spitalul raional propune comercializarea
automobilului SHEVROLET, model AVEO, nr.înregistrare SDAG 088 aflat în gestiunea IMSP
Spitalul Raional Șoldănești.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea
legislației naționale cu legislația Uniunii Europene
Elaborarea proiectului de decizie are grad de compatibilitate ce ține de legislația similar existentă în
statele membre ale Uniunii Europene.
4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Reeșind din coținutul actelor normative menționate, proiectul de decizie are ca scop comercializarea
unității de transport , care este complet uzat , inutilizabil și ineficient de reparat din punct de vedere
economic.
5. Fundamentarea economico-financiară
Procedura de organizare şi desfăşurare a licitaţiei realizată în conformitate cu prevederile legislaţiei
în vigoare, vînzarea-cumpărarea în continuare a bunului nu implică cheltuieli financiare.
6. Impactul proiectului. IMSP Spitalul raional Şoldăneşti va beneficia de un venit financiar în
urma vînzării automobilului SHEVROLET, model AVEO, nr.înregistrare SDAG 088
7. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Emiterea deciziei duce la comercializarea automobilului SHEVROLET nr.SDAG 088( prin licitație
pulică cu strigare) aflat în gestiunea IMSP Spitalul Raional și întocmirea raportului asupra situației
acestuia.
8. Constatările expertizei juridice. Proiectul de decizie a fost avizat de către specialistul
principal în probleme juridice, secretarul consiliului.
9.
Avizarea și consultarea publică a proiectului. În scopul respectării Regulamentului cu privire la
procedurile de asigurare a transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor de către

Consiliul Raional Șoldănești aprobat prin decizia nr. 4-8 din 30.05.2013, proiectul cu informația
anexată a fost publicat pe pagina web a Consiliului Raional www.soldanesti.md, compartimentul
Transparența decizională, secţiunea proiecte de decizii.
Specialist principal secția economie
Ana Relițchi

