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         Proiect 

D E C I Z I E 
mun.Hîncești 

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, art. 14 din Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății 

publice nr. 121 – XVI din 04.05.2007, Legii asistenței  sociale nr. 547-XV din 

25.12.2003, Legii privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a 

copiilor separați de părinți nr. 140 din 14.06.2013, Regulamentului cu privire la 

modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.901 din 31.12.2015 și diminuarea necesității utilizării în activitatea 

Aparatului Președintelui a unor bunuri din contul disponibilității stocului de bunuri 

înregistrat în evidența contabilă, Consiliul Raional Hîncești DECIDE:  

 

1. Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit, din gestiunea  Consiliul Raional 

Hîncești, Aparatul Președintelui  Raionului  Hîncești  în gestiunea I.P.” Centrul 

de servicii pentru copii cu dizabilităţi „Pasărea Albastră”, or. Hînceşti”, I.P. 

„Centrul raional Maternal - „Pro-Femina” mun. Hînceşti”, I.P. „Centrul de 

plаsament  temporar„Brînduşa” or. Hîncești” și altor instituții după necesitate, 

bunurile în sumă de 106631,92 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 Președintelui raionului 

identificarea necesităților și perfectarea documentelor procedurale de 

transmitere. 

 

        Preşedintele şedinţei                                     _________________ 

           Contrasemnează: 

              Secretarul 

 Consiliului Raional Hînceşti                                           Elena MORARU TOMA 
 
Inițiat :___________________ Iurie Levinschi, Președintele raionului, 

Elaborat/avizat:_____________ Elena Moraru Toma, Secretarul CR, 

Coordonat: ________________Svetlana Vrabie, contabil-șef Aparatul Președintelui 

 

 



Anexa  

la Decizia Consiliului Raional Hîncești  

Nr. 04/            din         _______2020    

 

LISTA 

Bunurilor  ce vor fi transmise cu titlu gratuit din gestiunea Consiliul raional 

Hîncești 
 

N/o Denumirea mijloacelor 
Unitatea de 

măsură 

Cantitatea 

mijloacelor 
Suma totală, lei 

1.  Chiloți  buc. 61 1320,04 

2.  Maiouri  buc. 30 697,50 

3.  Ciorapi  buc. 77 1069,31 

4.  Ștrampi  buc. 22 1016,84 

5.  Cămăși  buc. 47 7628,10 

6.  Pantaloni  buc. 42 16084,32 

7.  Pantaloni sportivi  buc. 33 127,33 

8.  Pulovere  buc. 50 15604,50 

9.  Fulare  buc. 59 2065,00 

10.  Scurte  buc. 44 25895,76 

11.  Bluze sportive  buc. 94 365,66 

12.  Papuci  buc. 32 14999,36 

13.  Ghete pentru copii buc. 6 868,98 

14.  Cizme pentru fete buc. 27 13078,26 

15.  Cizme Zorile  buc. 17 4173,38 

16.  Adidași  buc. 6 1637,58 

17.  TOTAL   106631,92 

 

 

 

              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 urma diminuării necesității utilizării în activitatea Aparatului Președintelui a unor bunuri 

din contul disponibilității stocului de bunuri înregistrat în evidența contabilă este necesar de 

a transmite aceste bunuri  în conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova. 

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, precum și în 

temeiul art. 46 din Legea privind administrația publică locală Nr. 436-XVI din 28 decembrie 

2006 

3. Scopul şi obiectivele proiectului 

 Proiectul de Deciziei ,, Cu privire la transmiterea unor bunuri ”, urmărește 

scopul de a transmite cu titlu gratuit alte bunuri conform Anexei, din  gestiunea  Aparatului 

Președintelui  Raionului  Hîncești  în gestiunea   instituțiilor care au în plasament copii. Este 

o măsură minimă pentru a preveni, limita sau înlătura efectele negative ale evenimentelor 

care se produc asupra copiilor în situație de risc, care nu pot face față exigențelor vremii. 

 

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.  

 

 

 

 

 

              Secretarul 

 Consiliului Raional Hînceşti                                           Elena MORARU TOMA 
 


