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       Proiect   

D E C I Z I E 

mun.Hînceşti 

din __ _________ 2020                     nr.04/__ 

 

Cu privire la transmiterea unui autovehicul  

 

   În conformitate cu prevederile art. 46 din Legea privind administrația publică 

locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006, alin. (4) art. 8 din Legea cu privire la 

proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din 

16.07.1999, articolele 9 alin. (2), lit. (h) și 14 alin. (1) lit. c) din Legea privind  

administrarea și deetatizarea proprietății publice nr. 121 – XVI din 04.05.2007 

Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.901 din 31.12.2015, Consiliul Raional 

Hîncești DECIDE:  

 

1. Se aprobă transmiterea, din gestiunea Consiliul raional Hîncești, Aparatul 

Președintelui Raionului Hîncești în gestiunea Direcției Agricultură și 

Alimentație  Hîncești, mijlocul de transport Chevrolet-Niva, numărul de 

înmatriculare HN AT 498, anul fabricării 2009, numărul caroseriei 

X9L21300A0285314, numărul motorului 0297432; 

2. Se aprobă modalitatea de transmitere a bunurilor conform prevederilor 

Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate 

publică, aprobat  prin Hotărârea Guvernului   nr. 901  din 31 decembrie  2015. 

3. Se aprobă delegarea în funcțiile de serviciu a vicepreședintelui raionului, dl 

CORNEI Dumitru,  monitorizarea executării prezentei decizii. 

 

Președintele ședinței:                                                                  ________ 

  

Contrasemnează:        

Secretarul Consiliului Raional Hînceşti                     Elena MORARU TOMA             

 
Inițiat :___________________ Iurie Levinschi, Președintele raionului, 

Сoordonat:________________ Dumitru Cornei , vicepreședintele raionului 

Elaborat/avizat:_____________Elena Moraru Toma, Secretarul CR 

 

 

 

 

 

 



Anexa  

la Decizia Consiliului Raional Hînceşti  

Nr. 04/__  din __2020  

 

 

 

NOTA INFORMATIVĂ 

 

la proiectul Deciziei ,, Cu privire la transmiterea unui autovehicul ” 

 

1. Cauzele care au condiţionat elaborarea proiectului, iniţiatorii şi autorii proiectului 

 Deoarece Direcția Agricultură au necesitatea de a deplasa în teritoriul raionului și nu 

dispun de mijloc de transport, Președintele raionului a inițiat prezenta decizie. Autorul 

deciziei este Secretarul Consiliului Raional. 

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

vigoare 

     Soluţionarea cazului  este reglementat de prevederile alin. (4) art. 8 din Legea nr. 523-

XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-

teritoriale,   articolele 9 alin. (2), lit. (h) și 14 alin. (1) lit. (c) din Legea nr. 121 – XVI din 4 

mai 2007 privind  administrarea și deetatizarea proprietății publice  ( Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările și completările ulterioare, 

Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.901 din 31.12.2015 şi art.43 alin.(1) ,46,  din Legea nr.436-

XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, Consiliul Raional 

Hîncești . 

3. Scopul şi obiectivele proiectului 

Proiectul de Decizie ,, Cu privire la transmiterea unui autovehicul ”, urmărește scopul 

de a gestiona eficient bunurile  din proprietatea Raionului Hîncești și a permite Direcției 

Agricultură să activeze conform politicilor. 

4. Estimarea riscurilor legate de implementarea acestui proiect 

    Riscurile estimate nu sunt . 

6. 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 transmiterea unui 

autovehicul ” nu contravine și nu necesită modificări ale actelor normative în vigoare.  

 

 

Secretarul Consiliului Raional Hîncești                     Elena MORARU TOMA             

               

 

 

 

 

 

 


