
 

PROIECT 
D E C I Z I E 

                              
Nr. _______                                                                              din _________ 2023 
 

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  conform 
anexelor nr.1, nr.2 și nr.3 la prezenta decizie. 

2. Preşedintele raionului Cahul, în comun cu primarii și conducătorii 
instituțiilor vizate, vor asigura transmiterea bunurilor menționate în anexele 
la prezenta decizie, 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 
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   Anexa nr.1 
la Decizia Consiliului Raional Cahul 

                 nr.____  din______2023 
 

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

Moldova și fondul – rezervă a Bibliotecii Naționale pentru copii „Ion Creangă”) 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 „Andrei Ciurunga” 85 17312,00 
2 Biblioteca pentru copii „Grigore Vieru” 47 4614,00 
3 Biblioteca nr. 3 Cahul 44 9234,50 
    Total biblioteci oraș 176 31160,50 
4 Borceag 15 886,75 
5 Chioselia Mare 15 886,75 
6 Bucuria 12 639,75 
7 Lebedenco 4 570,50 
8 Larga Nouă 10 884,75 
9 Moscovei 7 587,75 
10 Tătărești 22 2368,75 
11 Ursoaia 13 1215,75 
12 Andrușul de Sus 18 1166,75 
13 Andrușul de Jos 24 3043,75 
14 Baurci-Moldoveni 54 10905,75 
15 Burlacu 27 3348,75 
16 Badicul Moldovenesc 58 12233,75 
17 Zîrnești 70 15287,75 
18 Chircani 5 28,75 
19 Cucoara 7 493,75 
20 Manta 5 28,75 
21 Pelinei 19 2102,75 
22 Crihana Veche 67 14554,75 
23 Taraclia de Salcie 8 440,75 
24 Vadul lui Isac 14 988,75 
25 Giurgiulești (maturi) 9 2359,00 
26 Alexanderfeld 5 28,75 
27 Slobozia Mare 66 14546,75 
28 Câșlița-Prut 5 28,75 
29 Alexandru Ioan Cuza 57 12190,75 
30 Giurgiulești (copii) 7 233,75 
31 Văleni 5 28,75 
32 Rumeanțev 5 28,75 
33 Doina 5 28,75 
                           Total pentru biblioteci rurale 638 102139,50 
         Total în raion 814 133300,00 
 
 
 
 



Anexa nr.2 
la Decizia Consiliului Raional Cahul 

                 nr._______   din______2023 
 
 

LISTA 
 bunurilor care se transmit din proprietatea raionului, administrarea  

Consiliului Raional Cahul, în proprietatea satului Roșu, pentru  Ansamblul  
de muzică și dans popular „Vatra Roșului” de la Casa de Cultură 

 
 

Nr. 
d/o  

Denumirea bunurilor Cantitatea Preţ  
unitate, lei 

Valoarea mărfurilor/ 
Total lei 

1. Bondițe pentru bărbați 4    buc. 2600,00 10400,00 

2. Bondițe pentru femei 11  buc. 2750,00 30250,00 

                                                                             TOTAL:           40650,00  
 

 

Anexa nr.3 
la Decizia Consiliului Raional Cahul 

                 nr._______   din______2023 
 
 
 

LISTA 
bunurilor care se transmit din proprietatea raionului, administrarea  

Consiliului Raional Cahul, în proprietatea satului Slobozia Mare, 
pentru  Ansamblul de muzică și dans popular „Vatra Horelor” de la Palatul de Cultură 

 

Nr. 
d/o  

Denumirea bunurilor Cantitatea Preţ  
unitate, lei 

Valoarea mărfurilor/ 
Total lei 

1. Cizme de dans  p/u bărbați 10 buc. 1320,00 13200,00 

2. Cizme de dans  p/u  dame 10 buc. 780,00 7800,00 

                                   TOTAL:           21000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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. Proiectul de decizie a fost elaborat în scopul bunei administrări  
a bunurilor publice. 
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.  

Biblioteca Raională „Andrei Ciurunga” cumulează și reflectă datele    privind 
dinamica fondurilor de carte, proveniența, mărimea, valoarea și componența tematică a    
colecțiilor de carte în bibliotecile  publice. Pe parcursul lunii februarie 2023 a parvenit o 
donație de carte de la Biblioteca Națională  a Republicii Moldova și din Fondul schimb-
rezervă de la Biblioteca Națională pentru copii „Ion Creangă” din diferite domenii ale 
cunoașterii în număr de 814 exemplare în valoare de 133300 lei, pentru a fi transmise în 
bibliotecile 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.    
 De asemenea, proiectul prevede transmiterea unor  părți componente ale 
costumului popular către  Ansamblul de muzică și dans popular „Vatra Horelor” de la 
Palatul de Cultură Slobozia Mare și Ansamblul de muzică și dans popular „Vatra 
Roșului” de la Casa de Cultură Roșu. 
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 Proiecte de decizie. 
 
Ana Caraman, 
Specialist superior,  Secția cultură                                                       
 
 
 
 


