
  
PROIECT 

D E C I Z I E 
mun. Cahul 

                                   
Nr. ________                                                                          din  ________ 2022 

Cu privire la acordul transmiterii,  
cu titlul gratuit, a unor bunuri  
   
           În temeiul art.43, art.46 din Legea nr.436/2006 privind administrația publică 
locală, art.14 alin.(1) lit.b) din Legea nr.121/2007 privind administrarea și 
deetatizarea proprietății publice, art.8 alin.(2) din Legea nr.523/1999 cu privire la 
proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale, Regulamentului cu privire 
la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.901/2015,  circularei MEC nr.03/1-09/5408 din 24 noiembrie 2022 
privind implementareai proiectului ,,Digitalizare educațională”, avizului Comisiei 
consultative de specialitate economie, rеfоrmе, buget, finanțe și relații 
transfrontaliere, Consiliul Raional Cahul  

DECIDE: 
1. Se acceptă transmiterea, cu titlu gratuit, din proprietatea statului, 

administrarea Ministerului Educației și Cercetării, în proprietatea raionului 
Cahul, gestiunea IP Liceul Teoretic „M. Sadoveanu”, s. Giurgiulești, a 
bunurilor materiale, conform anexei. 

2. Se deleagă dl Valeriu Baban, șef al Direcției generale învățământ Cahul, să 
asigure monitorizarea primirii bunurilor specificate în anexă, conform  
prevederilor legislației în vigoare. 

3. Managerul IP Liceul Teoretic „M. Sadoveanu”, s. Giurgiulești, va asigura  
punerea la evidența contabilă a bunurilor primite.   

4. Controlul executării prezentei decizii se pune in sarcina  dnei Tatiana 
Seredenco, vicepreședintele raionului Cahul, și Comisiei consultative de 
specialitate economie, reforme, buget, finanțe și relații transfrontaliere. 

     Preşedintele şedinţei  
Consiliului Raional Cahul                                          
                                                                     

      Contrasemnează: 
          Secretarul  
Consiliului Raional Cahul                                        Cornelia PREPELIȚĂ 
 

Elaborat: Valeriu Baban, Șef DGI Cahul 

Coordonat: Tatiana Seredenco, vicepreședinte al raionului Cahul 

Avizat pentru legalitate: Lilia Raileanu, specialist principal (jurist)  

Avizat: Cornelia Prepeliță, secretarul Consiliului Raional Cahul  

 

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 transmise, cu titlu gratuit, din proprietatea statului, administrarea 
Ministerului Educației și Cercetării, în proprietatea  

raionului Cahul, gestiunea IP Liceul Teoretic „M. Sadoveanu”, s. Giurgiulești 
 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea bunului Cantitate Preț unitar 
(lei) 

Total (lei) 

1. Autocolant personalizat – policromie conform MIV  3 250,64 751,92 
2. Multifuncțional laser A4 PANTUM BM5100ADW 1 19031,92 19031,92 
3. Multifuncțional A4 Monocrom Konica Minolta 

Bizhub 50201 
1 19304,00 19304,00 

4. Display interactiv Optoma 3861RK-WIFI86 inch, 
3840 

1 64806,35 64806,35 

5. Laptop Dell Latitude 3510, 15.6 HD, i3, 8gb, 256 
SSD 

5 12867,48 64337,40 

6. Personalizare laptop – Autocolant 10*15 (5 buc.) 1 248,83 1244,15 
       Suma totală                                                                                                                     169475,74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul de decizie „ Cu privire la acordul transmiterii,  

cu titlul gratuit, a unor bunuri ” 
 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului. 
Proiectul deciziei a fost elaborat de Direcția generală învățământ 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. 

Cu ocazia implementării proiectului ,,Digitalizare educațională”, 
Ministerului Educației și Cercetării transmite în proprietatea raionului Cahul, 
gestiunea IP Liceul Teoretic „M. Sadoveanu”, s. Giurgiulești, echipamente IT, 
conform anexei la proiectul de decizie. 
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi  
Proiectul de decizie „Cu privire la acordul transmiterii, cu titlul gratuit, a unor 
bunuri” prevede că șeful Direcției generale învățământ Cahul va asigura 
monitorizarea primirii bunurilor specificate, iar Managerul IP Liceul Teoretic „M. 
Sadoveanu”, s. Giurgiulești, va asigura  punerea la evidența contabilă a bunurilor 
primite, 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 financiare.  
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 Proiecte 
de decizie. 
 
Valeriu BABAN, 
Șeful Direcției generale învățământ                                                       
 
 
 
 


