
 

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 cu privire la proprietatea publică a 
unităţilor administrativ-teritoriale nr.523/1999, art.43 alin.(1) lit.(c) din Legea 
privind administraţia publică locală nr.436/2006, art.9 alin.(1) şi art.14 alin.(1) din 
Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.121/2007, 
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”, avizului 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  raionului (administrarea 
Consiliului Raional Cahul), în proprietatea unităților administrativ-teritoriale 
(administrarea bibliotecilor publice), a bunurilor materiale (cărți) conform 
anexei la prezenta decizie. 

2. Preşedintele raionului Cahul, în comun cu primarii și conducătorii 
instituțiilor vizate, vor 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 dna Tatiana Seredenco, 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: A. Caraman, specialist superior, Secția cultură 
Coordonat: T. Seredenco, vicepreședintele raionului  
Avizat pentru legalitate: L.Raileanu, specialist principal, Serviciul juridic și resurse umane 
Avizat:  C. Prepeliţă,  secretarul Consiliului Raional 
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   Anexă 
la Decizia Consiliului Raional Cahul 

                 nr._______   din______2022 
 
 

 
 

LISTA 
 bunurilor (cărți primite cu titlul de „donație” de la Biblioteca Națională a Republicii 

Moldova) care se transmit din proprietatea raionului, administrarea Consiliului Raional 
Cahul, în proprietatea unităților administrativ-teritoriale, 

 administrarea bibliotecilor publice 
 

Nr. 
d/o 

            Denumirea instituției beneficiare Cantitate Preț,  
lei  

1 Biblioteca raională Cahul „Andrei Ciurunga” 34 4345,22 
2 Biblioteca pentru copii „Grigore Vieru” 3 184,00 
3 Biblioteca nr. 3 Cahul 6 925,00 
  Total pentru Biblioteci oraș 43 5454,22 
    
4 Chioselia  Mare 5 253,72 
5 Frumușica 11 800,72 
6 Larga Nouă 7 628,72 
7 Andrușul de Jos 6 550,00 
8 Baurci-Moldoveni 17 2312,01 
9 Burlacu 10 843,72 
10 Badicul Moldovenesc 9 962,72 
11 Zârnești 23 3518,00 
12 Pelinei 7 1671,00 
13 Crihana Veche 21 3415,00 
16 Giurgiulești M.  8 1188,00 
17 Slobozia Mare 20 3220,00 
18 Alexandru Ioan Cuza 21 3328,72 
          Total  sate 165 22692,33 
          Total raion 208 28146,55 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 
 
Ana Caraman, 
Specialist superior,  Secția cultură                                                       
 
 
 
 


