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       Proiect   

D E C I Z I E 

mun.Hînceşti 

din __ _________ 2020                     nr.04/__ 

 

Cu privire la transmiterea unor bunuri   

 

   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 31.12.2015și acordul aprobat prin 

Decizia Consiliului local Voinescu nr.04/11 din 20.07.2020 și necesitatea 

transmiterii pentru implementare a Proiectul de execuție ”Măsurile de consolidare 

și stoparea eroziunii solurilor din s. Voinescu”, Consiliul Raional Hîncești 

DECIDE:  

 

1. Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului Local Voinescu 

din proprietatea publică a Raionului Hîncești (gestiunea Consiliul raional 

Hîncești, Aparatul Președintelui Raionului Hîncești), în proprietatea  publică a 

unității administrativ teritoriale Voinescu, (gestiunea  Primăria s.Voinescu )  

Proiectul de execuție ”Măsurile de consolidare și stoparea eroziunii solurilor 

din s. Voinescu” în valoare de  424,0 mii lei, conform Anexei; 

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 

SECU Vasile,  monitorizarea executării prezentei decizii. 

 

Președintele ședinței:                                                                  ________ 

  

Contrasemnează:        

Secretarul Consiliului Raional Hînceşti                     Elena MORARU TOMA             

 
Inițiat :___________________ Levinschi Iurie, Președintele raionului, 

Сoordonat:________________Vasile Secu, vicepreședintele raionului 

Elaborat:_________________  Maria Rașcu, șef serviciu SCGCD 

Avizat: __________________  Sergiu Pascal specialist principal (jurist) 



 

 

 

Anexa  

la Decizia Consiliului Raional Hînceşti  

Nr. 04/__  din __2020  

 

Lista 

Bunurilor ce vor fi transmise cu titlu gratuit din proprietatea publică a 

Raionului  Hîncești  (gestiunea Consiliul raional Hîncești, Aparatul 

Președintelui Raionului Hîncești) în proprietatea publică a UAT Voinescu din 

raionul Hîncești (gestiunea  Primăria s.Voinescu) 

   

N/o 

Denumirea 

unității 

adminsitrativ

- teritoriale 

căreia i se 

transmit 

bunurile  

Denumirea bunurilor  

Unitatea 

de 

măsură 

Bucată 

Cantitatea 

 

1 
Primăria com. 

Voinescu 

Proiect de execuție ”Măsurile 

de consolidare și stoparea 

eroziunii solurilor din s. 

Voinescu”, anume: 

Buc/mii 

lei  

1 / 

424,0  

  

Compartimentul 1  

Lucrări hidrotehnice 

Cartea 1 Memoriu explicativ 

buc 2 

  

Compartimentul 1  

Lucrări hidrotehnice  

Cartea 2 Desene 

buc 2 

  
Compartimentul 2 

Documentația de deviz 
buc 2 

  

Raport privind executarea 

lucrărilor topografo-

geodezice 

buc 2 

  

Raport geotehnic efectuat în 

baza prospecțiunilor 

inginero-geologice 

buc 2 

 

 

 

            Secretarul  

Consiliului Raional Hînceşti                            Elena MORARU TOMA             

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOTA INFORMATIVĂ 

 

la proiectul Deciziei ,, Cu privire la transmiterea  unor bunuri ” 

 

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

 În adresa Consiliului Raional Hînceşti a parvenit Demersul din partea Administrației 

Publice Locale de nivelul I din raionul Hîncești com. Voinescu prin care a fost solicitat 

transmiterea cu titlu gratuit a proiectului tehnic cu nr. 201913 ”Măsurile de consolidare și 

stopare a eroziunii solurilor din s. Voinescu”. Ca rezultat  este necesar de a transmite cu 

titlu gratuit  mijloace fixe din proprietatea  Raionului  Hîncești, în proprietatea   UAT 

Voinescu din raionul Hîncești menţionate . 

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 cu titlu gratuit  a unor mijloace fixe 

din proprietatea Consiliului   Raionului  Hîncești  în proprietatea comunei Voinescu din 

raionul Hîncești”, urmărește scopul de a gestiona eficient bunurile fixe  din proprietatea 

Raionului Hîncești  

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 unor bunuri ” 

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

 

 

              Șefa  

Secției Construcții,  

Gospodărie Comunală și Drumuri                                     Maria RAȘCU 

 

 

 

 

 

 


