
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. 

Pe parcursul lunii septembrie 2022 a parvenit o donație de carte de la 
Biblioteca Națională  a Republicii Moldova din diferite domenii ale cunoașterii în 
număr de 208 exemplare în valoare de 28146,55 lei, pentru a fi transmise în 
bibliotecile din raion. 

 Consiliul Raional Cahul este beneficiarul cu dreptul de a transmite bunurile 
către bibliotecile publice din raion. Comisia de transmitere ține cont de structura și 
necesitatea  de completare a fiecărei biblioteci conform cerințelor după conținut, 
profil și limbă de publicare a documentelor. 
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi  
Proiectul de decizie „Cu privire la transmiterea unor bunuri” prevede că 
Preşedintele raionului, în comun cu primarii și conducătorii instituțiilor vizate, vor 
asigura transmiterea bunurilor, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu 
privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 901/2015.  
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 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 Anunțuri 
privind organizarea consultării publice. 
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