
 
PROIECT 

D E C I Z I E 
mun. Cahul 

 
Nr. ________                                                                        din _________2022 
 
Cu privire la transmiterea, cu titlu gratuit,  
a unui mijloc de transport  
 
        În temeiul prevederilor art.43 alin.(1) lit.c) al Legii nr.436/2006 privind 
administraţia publică locală, art. 9 alin. (1) și аrt. 14 alin. (l) lit. c), alin. (3)  din 
Legea пr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, 
demersul Primarului s.Alexandru Ioan Cuza din 17.10.2022, Regulamentului cu 
privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publcă, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr.901/2015,  avizului Comisiei consultative de specialitate economie,  
reforme,  buget,  finanţe  şi  relaţii  transfrontaliere, Consiliul Raional Cahul 

DECIDE: 
1. Se transmite, cu titlu gratuit, cu acordul autorității publice locale,  din 

proprietatea raionului Cahul (gestiunea Aparatului președintelui raionului) în 
proprietatea satului Alexandru Ioan Cuza, automobilul Toyota Camry, numărul 
de înmatriculare RM A 141, numărul motorului 2AZH369871, numărul 
caroseriei JTHBE40K103198200, anul fabricării 2009, prețul de bilanț 
359260,00 lei. 

2. Preşedintele raionului Cahul,  în comun cu primarul satului Alexandru Ioan 
Cuza, vor asigura, în termen de o lună de la adoptarea prezentei decizii, 
transmiterea  automobilului specificat în punctul 1 conform Regulamentului cu 
privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publcă, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr.901/2015. 

3. Controlul executării prezentei decizii va fi exercitat de preşedintele 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 PREPELIŢA 
                                                     
Elaborat: V.Usatenco contabil, Secția contabilitate 

Coordonat: N. Dunas, președintele raionului 
Avizat pentru legalitate: L.Raileanu, șef interimar, Serviciul juridic și resurse umane  
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 

   

 



Notă informativă  
la proiectul de decizie „Cu privire la transmiterea,  

cu titlu gratuit, a unui mijloc de transport” 
 

I. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 
Proiectul de decizie a fost elaborat  de către Secția contabilitate. 

II. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 
urmărite 

Proiectul de decizie este elaborat  în temeiul art. 43. al. (1) lit. c) din Legea  privind 
administraţia publică locală nr. 436 /2006, demersul Primarului s.Alexandru Ioan 
Cuza din 17.10.2022. 

III. Principalele prevederi ale proiectului de decizie 
 Se prevede de a fi transmis, cu titlu gratuit, cu acordul autorității publice locale,  din 
proprietatea raionului Cahul (gestiunea Aparatului președintelui raionului) în 
proprietatea satului Alexandru Ioan Cuza, automobilul Toyota Camry, numărul de 
înmatriculare RM A 141, numărul motorului 2AZH369871, numărul caroseriei 
JTHBE40K103198200, anul fabricării 2009, prețul de bilanț 359260,00 lei.Adoptarea 
deciziei în cauză va contribui la acordaea asistenței necesare pentru buna desfășurare 
a activității Primăriei  satului Alexandru Ioan Cuza. 

IV. Fundamentarea economico-financiară 
Implementarea prezentei decizii nu necesită mijloace financiare. 

V. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 
Proiectul de decizie a fost coordonat cu preşedintele raionului, avizat de 

secretarul Consiliului Raional.  
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, secțiunea Proiecte de 
decizie.   

Proiectul  de decizie se  prezintă comisiilor  consultative  de  specialitate pentru 
avizare şi Consiliului Raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă plenară. 

 
 

Oprea Elena, 
șef  interimar,Secția contabilitate 

 
 

 
 

 


