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Proiect

D E C I Z I E  nr. 2.6

din 25.02.2021 r. Leova

din 31.12.2015 despre 
a bunurilor proprietate

“Cu privire Ia acceptarea primirii 
în proprietate a unor bunuri”

în conformitate cu art. 43 alin. (1) lit. c) al Legii nr. 436 -  XVI din 28.12.2006 privind 
administraţia publică locală, Legea nr. 523 din 16.07.1999 “Cu privire la proprietatea publică 
a unităţilor administrativ-teritoriale”, Hotărârea Guvernului nr. 901 
aprobarea Regulamentului “Cu privire la modul de transmitere 
publică”, ordinul Ministerului Educaţiei Culturii şi Cercetării al Repttblicii Moldova nr. 1401 
din 15.12.2020, demersul Direcţiei învăţământ a Consiliului raional Leova, nr. 01-8-17 din 
27.01.2021, Consiliul Raional Leova,

D E C I D E :

1. Se acceptă primirea, cu titlu gratuit a unor bunuri (nouă laptopuri cu valoarea de bilanţ 
de 61 155 le i) din proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului Educaţiei, 
Culturii şi Cercetării în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale Consiliul 
Raional Leova în gestiunea Direcţiei învăţământ, pentru a fi repartizate instituţiilor de 
învăţământ din raionul Leova.

2. Transmiterea se va efectua conform Regulamentului “Cu privire la modul de transmitere 
a bunurilor proprietate publică” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 
31.12.2015.

3. Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează, dl Alexandru Gospodinov, 
şef Direcţia învăţământ a Consiliului raional Leova.

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama dlui Priţcan Nicolae, preşedintele 
raionului Leova.
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Consiliului Raional

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului Raional Elena Copoţ
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N O T A  I N F O R M A T I V Ă  
la proiectul deciziei Consiliului Raional “Cu privire la acceptarea p

p ro prieta te a u n o r b u n u ri”

I. Condiţiile ce au impus elaborarea priectului şi finalităţile i
Proiectul deciziei “Cu privire la acceptarea primirii în proprietate 

bunuri” a fost elaborate în temeiul art.43 al legii nr.436-X V ldin 28. 
privind administraţia publică locală; Legea nr.523 din 16.07.1999 “C 
proprietatea publică a unităţilor administraţi-teritoriale”, Hotărârea G 
nr.901 din 31.12 2015 despre aprobarea Regulamentului “Cu privire 
de transm iterea bunurilorproprietate publică”, ordinul Ministerului 
Culturii şi Cercetării al Republicii M oldovanr. 1401 din 15.12.2020 
la repartizarea tehnicii de calcul.

II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea eleme
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Proiectul de decizie “Cu privire la acceptarea primirii în proprietate a unor 

bunuri” prevede ca bunurile transmise în proprietatea publică a unităţii 
administrativ-teritorialeConsiliul Raional Leova în gestiunea Direcţiei 
învăţământ, au fost repartizate şi transmise instituţiilor de învăţământ din'raion 
conform Regulamentului “Cu privire la modul de transmitere a bunuriloi 
proprietate publică” aprobat prin  Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31.12.2015.

III. Consultarea publică a proiectului.
în scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 

privind transparenţa decizională,proiectul şi repartizarea laptopurilor a fost 
plasate pe pagina WEB a Direcţiei învăţământ.

Proiectul deciziei se propune comisiei consultative de specialitate pentru 
avizare şi ulterior propusă Consiliului Raional spre examinare şi adoptare în 
şedinţă.
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