
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei „Despre modificarea Deciziei nr.05/07-V 

 din 12 august 2022  „Cu privire la transmiterea unor bunuri din 

proprietatea raionului Cahul  (administrarea IP Şcoala Primară-Grădiniţă  

„A. Donici”, mun. Cahul) în proprietatea satului Andruşul de Sus 

 (administrarea  Creşei-Grădiniţă „Floricica”)” 
 

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

proiectului 

 Prezentul proiect de decizie a fost elaborat de secretarul Consiliului Raional 

Cahul. 

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

urmărite 
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu prevederile art.  43 din 

Legea nr.436/2006  privind administraţia publică locală și art. 62-64 din Legea 

nr. 100/2017 cu privire la actele normative.  

Finalitățile urmărite prin adoptarea proiectului respectiv constau în aducerea 

actului administrativ adoptat anterior în concordanță cu documentele de evidență 

contabilă asupra bunurilor transmise de la o autoritate publică la altă autoritate 

publică. 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Proiectul privind modificarea Deciziei nr.05/07-V din 12 august 2022  „Cu 

privire la transmiterea unor bunuri din proprietatea raionului Cahul  

(administrarea IP Şcoala Primară-Grădiniţă „A. Donici”, mun. Cahul) în 

proprietatea satului Andruşul de Sus (administrarea Creşei-Grădiniţă 

„Floricica”) prevede corectarea erorii tehnice din textul deciziei aprobat.   

4. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea deciziei respective nu necesită mijloace financiare din bugetul 

raional. 

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

Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și va necesita 

modificarea Deciziei nr.05/07-V din 12 august 2022 „„Cu privire la transmiterea 

unor bunuri din proprietatea raionului Cahul  (administrarea IP Şcoala Primară-

Grădiniţă „A. Donici”, mun. Cahul) în proprietatea satului Andruşul de Sus 

(administrarea Creşei-Grădiniţă „Floricica”)”. 

 6. Avizarea și consultarea publică a proiectului 
În conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, 

proiectul deciziei „Cu privire la transmiterea unor bunuri din proprietatea 

raionului Cahul  (administrarea IP Şcoala Primară-Grădiniţă „A. Donici”, mun. 

Cahul) în proprietatea satului Andruşul de Sus (administrarea Creşei-Grădiniţă 

„Floricica”)” a fost coordonat cu președintele raionului și avizat de Serviciul 

juridic și resurse umane. În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 

privind transparența în procesul decizional, proiectul deciziei este plasat pe 

pagina web oficială a Consiliului Raional www.cahul.md la directoriul 

Transparenţa decizională, secţiunea Anunțuri privind organizarea consultării 

publice. 
 

 Cornelia Prepeliță, 

secretarul Consiliului Raional Cahul 

 

http://www.cahul.md/

