
 
PROIECT 

D E C I Z I E 
  

Nr. _________                                                                         din __________ 2023 

Cu privire la examinarea notificării  
nr.1304/OT2 -66 din 23 februarie 2023  
a Oficiului teritorial Cahul al Cancelariei de Stat 
 

În temeiul art. 68  din Legea nr.436/2006  privind administraţia publică locală, 
art. 65-67 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, având în vedere 
Notificarea nr.1304/OT2 -66 din 23 februarie 2023 a Oficiului teritorial Cahul al 
Cancelariei de Stat, avizul Comisiei consultative de specialitate economie, reforme, 
buget, finanţe şi relaţii transfrontaliere, Consiliul Raional Cahul  

DECIDE: 
1. Se ia act de notificarea Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat 

nr.1304/OT2-66 din 23 februarie 2023. 
2. Se abrogă Decizia nr.01/06-V din 26 ianuarie 2023 „Cu privire la transmiterea 

în gestiune a unui autobuz școlar”. 
3.  Controlul executării prezentei decizii va fi asigurat 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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NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul de decizie ,,Cu privire la examinarea notificării 

nr.1304/OT2 -66 din 23 februarie 2023 
a Oficiului teritorial Cahul al Cancelariei de Stat” 

 
Art.68 alin.(l) din Legea privind administrația publică locală nr.436/2006 

stipulează, că în cazul în care consideră că un act emis de autoritatea administrației 
publice locale este ilegal, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat notifică autorității 
locale emitente ilegalitatea actului controlat, cerînd modificarea sau abrogarea lui 
totală sau parțială. Iar alin.(3) prevede, ca în termen de 30 de zile de la data primirii 
notificării, autoritatea locala emitentă trebuie să modifice sau sa abroge actul 
contestat. Conform alin. (4) al aceluiași articol, în cazul în care, în termenul stabilit 
la alin.(3), autoritatea locală emitentă şi-a menţinut poziţia sau nu a reexaminat actul 
contestat, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat poate sesiza instanţa de contencios 
administrativ în termen de 30 de zile de la data primirii notificării refuzului de a 
modifica sau de a abroga actul contestat sau în cazul tăcerii autorităţii locale emitente 
în termen de 60 de zile de la data notificării cererii de modificare sau de abrogare a 
actului în cauză. 

La 23 februarie 2023, în Consiliul Raional Cahul a fost înregistrată notificarea 
Oficiului teritorial Cahul al Cancelariei de Stat nr. 1304/ОТ2 -66, prin care se solicită 
abrogarea Deciziei nr.01/06-V din 26 ianuarie 2023 „Cu privire la transmiterea în 
gestiune a unui autobuz școlar”, ca fiind ilegală. 

 Astfel, Oficiul teritorial Cahul al Cancelariei de Stat indică, că prin decizia 
nominalizată Consiliul Raional Cahul a aprobat transmiterea autobuzului școlar I-
VAN cu numărul de înmatriculare CHBD-796, din gestiunea IP Gimnaziul „Nicolae 
Iorga”, satul Burlacu, în gestiunea IP LT „Vasile Alecsandri”, satul Colibași. 

  În opinia Oficiului teritorial Cahul al Cancelariei de Stat, Consiliul Raional 
Cahul și-a depășit competența stabilită de art.43 din Legea nr.436/2006 privind 
administrația publică locală, întrucât în certificatul de înmatriculare a autobuzului 
școlar este indicată Direcția Generală Învățământ ca gestionară a bunului. 
 Potrivit punctului punctul 9 subpunctul 30 din Regulamentul-cadru de 
organizare și funcționare a organului local de specialitate în domeniul învățământului, 
aprobat prin Hotărîrea  Guvernului nr.404/2015,  „Organul local de specialitate... 

gestionează, conform actelor normative în vigoare, bunurile aflate în folosință”. 

Totodată punctul 19 subpunctul 20 din același Regulament stipulează că, „Șeful 

organului local de specialitate... gestionează, conform actelor normative în vigoare, 

patrimoniul public aflat în folosință” (Notificarea se anexează).   
       Având în vedere argumentele menționate supra, se propune abrogarea 
Deciziei nr.01/06-V din 26 ianuarie 2023 „Cu privire la transmiterea în gestiune a 
unui autobuz școlar”. 
 

          Cornelia Prepeliță, 
secretarul Consiliului Raional Cahul                                         


