
 

 

PROIECT 
 

D E C I Z I E 
  

Nr._______                                                                                 din__________ 2023 
 

Cu privire la transmiterea în gestiune a unui autobuz școlar 
 
             În temeiul  art.43 alin.(1)  lit. c) din Legea nr. 436/2006 privind administrația 
publică locală, art.8 din Legea nr.523/1999 cu privire la proprietatea publică a 
unităților administrativ-teritoriale”, Regulamentului cu privire la modul de transmitere 
a bunurilor  proprietate publică, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr.901/2015 și 
având în vedere avizul Comisiei consultative de specialitate probleme sociale și 
Comisiei economie, reforme, buget, finanțe și relații transfrontaliere, Consiliul Raional 
Cahul 

DECIDE: 

1. Se  aprobă transmiterea  autobuzului școlar  I-VAN  cu numărul de 
înmatriculare CHBD-796, din gestiunea   IP Gimnaziul „Nicolae Iorga”, s. 
Burlacu, în gestiunea IP LT „Vasile Alecsandri”, s.Colibași.  

2. Direcția generală învățământ Cahul: 
- va asigura transmiterea mijlocului de transport școlar prin Contract de comodat; 
- va coordona cu Direcția generală finanțe redistribuirea mijloacelor financiare ce 

țin de transportarea elevilor la și de la școală, din normativul valoric pentru 
fiecare elev transportat (nu mai mult de 20%).  

3. Administrația IP LT „Vasile Alecsandri”, s. Colibași: 
- va efectua modificări în statele de personal în scopul identificării unităților 

necesare pentru funcția de conducător auto și însoțitor de bord, prezentând, în 
termen de 1 lună, calculele necesare; 

- va respecta cu strictețe prevederile prevăzute în contractul de comodat.  
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Tatiana 

Seredenco, vicepreşedinte al raionului Cahul,  și Comisiei consultative de 
specialitate economie, reforme, buget, finanțe și relații transfrontaliere.  

 
    Preşedintele şedinţei  
    Consiliului Raional Cahul   
                                 
   Contrasemnează:  
      Secretarul  
   Consiliului Cahul                                                 Cornelia PREPELIȚA 

Elaborat: Valeriu Baban, șef DGI Cahul 
Coordonat: Tatiana Seredenco, vicepreședinte al Raionului Cahul 
                    Valentina  Smesnoi, sef adjunct DGF Cahul      
Avizat pentru legalitate: Lilia Raileanu, specialist pricipal ( jurist) 
Avizat: Cornelia Prepeliță,  Secretarul Consiliului Raional Cahul 
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Notă informativă  
la proiectul de decizie „Cu privire la transmiterea în gestiune  

a unui autobuz școlar ” 
 
1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea 
proiectului  
Proiectul deciziei a fost elaborat de  catre Direcția Generală Învățământ Cahul. 
 
 2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 
urmărite  

Proiectul deciziei „Cu privire la  transmiterea în gestiune a unui autobuz 
școlar” a fost elaborat în  conformitate art.43 alin.(1)  lit. c) din Legea 
Republicii Moldova cu  nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația 
publică locală, art.8 din Legea nr.523- XIV din 16.07.1999 „ Cu privire la 
proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale”, „ Regulamentul cu 
privire   la modul de transmitere  a bunurilor  proprietate publica” , aprobat prin 
Hotarârea de Guvern nr.901 din 31.12.2015 și avizul Comisiei consultative de 
specialitate probleme sociale și economie, reforme, buget, finanțe și relații 
transfrontaliere. 

Finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în transferul  
autobusului școlar  I-VAN  cu numărul de înmatriculare CHBD-796 din 
gestiunea   IP Gimnaziul „ Nicolae Iorga”, c. Burlacu în gestiunea IP LT ”Vasile 
Alecsandri”, s.Colibași.  
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 
Proiectul deciziei „Cu privire transmiterea în gestiune a unui autobuz școlar” 
prevede transferul  autobusului școlar, de la data intrării în vigoare a deciziei 
Consiliului Raional Cahul. 
4. Fundamentarea economico-financiară  
Cheltuielile ce ţin de transferul  autobusului școlar vor fi acoperite din contul 
mijloacelor financiare prevăzute de actele normative. Direcția Generală Finanțe 
va efectua  modificări în bugetul raional, conform prezentei Decizii cu 
înregistrarea în SIMF prin redistribuirea mijloacelor financiare ce țin de 
transportarea elevilor la și de la școală, din normativul valoric pentru fiecare 
elev transportat (nu mai mult de 20%). 
5. Avizarea și consultarea publică a proiectului  
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 
transparența în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a 
Consiliului Raional www.cahul.md la directoriul Transparența decizională, 
secțiunea Proiecte de decizie. 
 Proiectul deciziei se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare 
şi se propune Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 
 
Valeriu Baban, 
Șef al DGÎ  Cahul                                          
 


