
      PROIECT  
D E C I Z I E 

mun. Hîncești 

din ___________2020                                                                                       nr.04/_____ 

Cu privire la aprobarea acordului de transmitere  

a bunurilor proprietate publică a statului  

a tehnicii de calcul din gestiunea Ministerului Educației,                                                         

Culturii și Cercetării  în proprietatea publică a Raionului Hînceşti 

în gestiunea Direcției Învățământ (I.P. G.M. Mereșeni, I.P. G.M. Mingir)  

 

 În conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr. 523-XVI din 16.07.1999 ”Cu privire la 

proprietatea publică a unităților  administrativ-teritoriale” și Regulamentului cu privire la modul 

de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901 din 

31.12.2015 și în temeiul art.46 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică 

locală, precum și în baza Memorandului de Înțelegere privind Cooperarea în domeniul 

tehnologiilor informaționale și comunicaționale între Minsiterul Educației, Culturii și Cercetării al 

Republicii Moldova și Oficiul Special Guvernamental pentru Educație al Provinciei Jeju din 

Republica Coreea, semnat la 28 martie 2018, în temeiul Ordinului  nr.484 din 01.06.2020 al 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării cu privire la repartizarea tehnicii de calcul, aplicând 

recomandările expuse în Circulara Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.08/3-09/2708 

din 01.06.2020, Consiliul Raional Hîncești, D E C I D E: 

1. Se aprobă acordul privind transmiterea cu titlu gratuit, a bunurilor proprietate publică 

a statului (calculatoare) din gestiunea Ministerului Educației,                                                         

Culturii și Cercetării  în proprietatea publică a Raionului Hînceşti, în gestiunea 

Direcției Învățământ (I.P. G.M Mereșeni și I.P. G.M. Mingir)  a 10  (zece) calculatoare 

staționare pentru dotarea laboratoarelor de informatică (câte 5 pentru fiecare instituție 

în valoare de 65964,75 lei).  

2. Direcția Învățământ: 

- va asigura luarea la evidență a calculatoarelor; 

- va supraveghea utilizarea eficientă a calculatoarelor; 

- va responsabiliza managerii  instituțiilor de învățământ I.P. G.M Mereșeni și I.P. 

G.M. Mingir , dna Buruiană Larisa și dna Sîrbu Svetlana, asupra aspectului de 

asigurare a durabilității calculatoarelor recepționate. 

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Valentina TONU, șef  

Direcția Învățământ. 

       Președintele ședinței                                                                                 ______________                          

Contrasemnează: 

 Secretarul Consiliului Raional                                                         Elena MORARU TOMA 

Inițiat :___________________ Iurie Levinschi, Președintele raionului, 

Coordonat: ________________Olesea Brînză, vicepreședintele raionului 

Elaborat: _________________ Valentina Tonu, șef  Direcția Învățământ 

Avizat: __________________ Sergiu Pascal, specialist principal (jurist) 

   REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL 

HÎNCEŞTI 

MD-3400, mun. Hînceşti, str. M. Hîncu, 126 

tel. (269) 2-20-48, fax (269) 2-23-02, 

E-mail: consiliul@hincesti.md 
 

 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

РАЙОHНЫЙ СОВЕТ 

ХЫНЧЕШТЬ 

МД-3400, мун. Хынчешть, ул. М.Хынку, 126 

тел. (269) 2-20-48, факс (269) 2-23-02, 

E-mail: consiliul@hincesti.md 
 

 



 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Deciziei 

Cu privire la aprobarea acordului de transmitere 

a bunurilor proprietate publică a statului 

a tehnicii de calcul din gestiunea Ministerului Educației,                                                         

Culturii și Cercetării  în proprietatea publică a Raionului Hînceşti 

în gestiunea Direcției Învățământ (I.P. G.M. Mereșeni, I.P. G.M. Mingir) 

 

1. Cauzele care au condiționat elaborarea proiectului, inițiatorii şi autorii proiectului 

În urma Memorandului de Înțelegere privind Cooperarea în domeniul tehnologiilor informaționale 

și comunicaționale între Minsiterul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Oficiul 

Special Guvernamental pentru Educație al Provinciei Jeju din Republica Coreea, semnat la 28 

martie 2018,  gimnaziile Mingir și Mereșeni au fost selectate pentru a li se completa baza tehnico 

informțională. 

Inițiatorul proiectului de decizie este Preşedintele raionului Raionului Hîncești. Autorul proiectului 

de decizie este Valentina TONU, șef, Direcția Învățământ. 

2. Modul de reglementare a problemelor abordate în proiect de cadru normativ în vigoare 

În conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr. 523-XVI din 16.07.1999 ”Cu privire la 

proprietatea publică a unităților  administrativ-teritoriale” și Regulamentului cu privire la modul de 

transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901 din 

31.12.2015 și în temeiul art.46 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică 

locală. 

3. Scopul şi obiectivele proiectului  

Proiectul de Decizie urmărește scopul de a asigura cu tehnică de calcul instituțiile de învățământ, 

în scopul trasării sarcinilor de ameliorare și dezvoltare continuă. 

4. Estimarea riscurilor legate de implementarea acestui proiect 

    Riscuri estimate nu sunt . 

 

5. Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, actele 

normative  care trebuie elaborate sau modificate după adoptarea proiectului 

 

Proiectul de decizie nr. __ din ___, 2020, Cu privire la aprobarea acordului de transmitere a 

bunurilor proprietate publică a statului a tehnicii de calcul din gestiunea Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării  în proprietatea publică a Raionului Hînceşti în gestiunea 

Direcției Învățământ (I.P. G.M. Mereșeni, I.P. G.M. Mingir) nu contravine şi nu necesită 

modificări ale actelor normative în vigoare. 

 

Șef Direcția Învățământ                                                                Valentina TONU 

 



 

 


