
 
 

PROIECT 

 

 

D E C I Z I E 

mun. Cahul 

                              

Nr. ______                        din  _________________ 2022 

 

 

Cu privire la transmiterea unor bunuri 
 

 

În temeiul art.8 alin.(4) din Legea Republicii Moldova nr.523/1999 cu privire la 

proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, art.43 alin.(1) lit.(c) din Legea 

nr.436/2006 privind administraţia publică locală, art.9 alin.(1) şi art.14 alin.(1) din Legea 

nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Regulamentului cu 

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

Guvernului nr. 901/2015, Ordinului Ministrului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015 ,,Cu privire 

la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice 

privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar”, având în vedere avizul 

Comisiei consultative de specialitate economie, reforme, buget, finanţe şi relaţii 

transfrontaliere, Consiliul Raional Cahul 

DECIDE: 

1. Se acceptă transmiterea, cu titlu gratuit şi cu acordul autorităților publice locale și 

instituțiilor respective, din proprietatea publică a raionului (administrarea Consiliului 

Raional Cahul), în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale și 

instituțiilor respective, a bunurilor materiale (cărți) conform anexei.  

2. Preşedintele raionului Cahul, în comun cu primarii și conducătorii instituțiilor vizate, 

va asigura transmiterea bunurilor menționate în anexă, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015.  

3. Controlul executării prezentei decizii va fi exercitat de vicepreşedintele raionului și de 

Comisia consultativă de specialitate economie, reforme, buget, finanţe şi relaţii 

transfrontaliere. 
 

 

    Preşedintele şedinţei  

Consiliului Raional Cahul                                          
                                  

                                      

   Contrasemnează: 

       Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                          Cornelia PREPELIȚĂ 

 
 

Elaborat: N. Ponomariov, șef interimar  Secția cultură                                                       

Coordonat: N. Dunas, Președintele raionului 

Avizat pentru legalitate: L. Răileanu șef- interimar Serviciul juridic  

Avizat: C. Prepeliță, secretarul Consiliului Raional 

 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CAHUL 
 

MD-3909, mun.Cahul, Piaţa Independenţei, 2 
 

tel.(299) 3-49-88, fax.(299) 2-20-58 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ КАХУЛ 
 

МD-3909, мун.Кахул, Пяца Индепенденцей, 2 
 

tel.(299) 3-49-88, fax.(299) 2-20-58 
 



 
                                                                                            Anexă 

la Decizia Consiliului Raional Cahul 
                 nr. ______din  _________2022 

 

                                                                                                          
           Lista bunurilor (cărți) primite cu titlul de „donație” de la Biblioteca Națională 

pentru copii „Ion Creangă” și transmise cu titlu gratuit către bibliotecile publice din 

raionul Cahul 

             

Nr. 

d/o 

Biblioteca/ localitatea Nr. exemplare Suma în lei 

 

1 Biblioteca raională Cahul „Andrei Ciurunga” 10 389.78 

2 Biblioteca pentru copii „Grigore Vieru” 13 520.04 

3 Biblioteca nr. 3 Cahul 8 311.98 

      Total pentru biblioteci oraș 31 1221,80 

    

4 Borceag 2 79.36 

5 Chioselia Mare 2 79.36 

6 Frumușica 2 79.36 

7 Bucuria 2 79.36 

8 Huluboaia 1 19.36 

9 Lebedenco 1 19.36 

10 Larga Nouă 4 159.16 

11 Moscovei 2 79.36 

12 Tătărești 5 216.62 

13 Ursoaia 2 79.36 

14 Roșu 3 115.46 

15 Andrușul de Sus 4 162.02 

16 Andrușul de Jos 6 256.52 

17 Baurci-Moldoveni 4 191.32 

18 Burlacu 4 173.86 

19 Badicul Moldovenesc 5 212.82 

20 Zărnești 10 395.68 

21 Chircani 2 79.36 

22 Cucoara 2 79.36 

23 Manta 2 79.36 

24 Pelinei 5 201.92 

25 Crihana Veche 11 469.98 

26 Taraclia de Salcie 2 79.36 

27 Colibași 3 115.46 

28 Vadul lui Isac 2 79.36 

29 Giurgiulești 4 202.66 

30 Alexanderfeld 1 19.36 

31 Slobozia Mare 10 441.18 

32 Cîșlița-Prut 2 79.36 

33 A.I. Cuza 8 341.28 

34 Giurgiulești copii 5 178.52 

35 Văleni 2 79.36 

36 Rumeanțev 2 79.36 

37 Doina 2 79.36 

     Total pentru biblioteci sate 124 5082.94 

     TOTAL  155 6304.74 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie „Cu privire la transmiterea unor bunuri” 

 

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

Proiectul deciziei a fost elaborat de Secția Cultură Cahul. 

 

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

Proiectul deciziei a fost elaborat în temeiul Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică 

locală cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 523/1999 cu privire la proprietatea 

publică a unităţilor administrativ-teritoriale, Regulamentului cu privire la modul de 

transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015,  

Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 216/2015 „Cu privire la aprobarea planului de conturi 

contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi 

raportarea financiară în sistemul bugetar”. Finalitățile urmărite prin adoptarea actului 

respectiv constau în transmiterea unor bunuri (cărți) primite cu titlul de ”donație” din partea 

Bibliotecii Naționale pentru copii ”Ion Creangă” și transmise cu titlul gratuit către bibliotecile 

din raionul Cahul. 

 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi  

Principala prevedere a proiectului de decizie ”Cu privire la transmiterea unor bunuri” constă 

în asigurarea transmiterii bunurilor (cărți) primite cu titlul de ”donație” din partea Bibliotecii 

Naționale pentru copii ”Ion Creangă” către bibliotecile raionului Cahul pentru completarea 

colecțiilor info-documentare.  

 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prezentului proiect de decizie nu va necesita cheltuieli suplimentare.  

 

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

Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și nu necesită modificarea sau 

abrogarea altor decizii. 

 

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În baza celor expuse și în conformitate cu art. 32 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele 

normative, proiectul deciziei „Cu privire la transmiterea unor bunuri” a fost avizat de către 

Serviciul juridic și resurse umane, secretarul Consiliului Raional. În scopul respectării 

prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența procesului decizional, proiectul deciziei 

este plasat pe pagina web oficială a Consiliului raional www.cahul.md la directoriul 

Transparenţa decizională, secţiunea Proiecte de decizii. 

 

  

Natalia Ponomariov, 

Șef interimar al Secției Cultură                                                       
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