
REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 

D E C I Z I E  
Proiect 

 

din 28 decembrie 2018        nr.06/04 
 

Privind acceptul transmiterii unor bunuri 

 

 În conformitate cu art.4 alin. (2),  din Legea nr.435-XVI din 28.12.2006 

privind descentralizarea administrativă, art.43 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 

privind administraţia publică locală, art. 8 din Legea nr. 523-XIV din 16.07.1999  

Cu privire la proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale și Regulamentul 

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

Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015 și avînd în vedere scrisoarea 

nr. 03/1-09/4865 din 03.12.2018 a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al 

Republicii Moldova, Consiliul Raional Cimișlia, 

 

DECIDE: 

 

1. Se acceptă transmiterea a 24 (douăzeci și patru) tablete HUAWEI, cu prețul 

unitar 2304,36 lei și 24 de huse cu prețul unitar de 135,55 lei, proprietate publică 

a statului, administrarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM, în 

proprietatea publică a Consiliului Raional Cimișlia. 

2. Se transmit bunurile mobile indicate în pct. 1 al prezentei decizii în gestiunea 

Direcției Învățământ General Cimișlia pentru dotarea ulterioară a instituțiilor de 

învățămînt primar, gimnazial și liceal pentru implementarea eficientă a 

modulului “Educație digitală”. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina  dl. Vasile 

Melente, vicepreședinte al raionului; 

4. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin afișare pe pagina web a 

Consiliului Raional Cimișlia. 
 

Preşedintele şedinţei                                                               

Secretarul Consiliului                Spînu Vasile  
 

Coordonat: 

Președintele raionului, Bivol Iovu                                                ______________  

Avizat de:                                            
Vicepreşedinte al raionului, Melente Vasile                                 _____________                                           

Șef  Direcția finanțe, Gorban Olga                                                 _____________  

Jurist, Casap Anatolie                                                                     ______________   

Proiect elaborat de:  

Șef  Direcţia Invăţământ General, Popescu Mihail                         _____________ 



 

 

                                                Notă Informativă 

 

                                               la proiectul deciziei nr._____ din__________ 

 

Cu privire la transmiterea bunurilor 
 

 

În temeiul Memorandumului  de înțelegere privind dezvoltarea educației digitale 

în învățământul general între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul 

Economiei și Infrastructurii, Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC și 

Instituția Publică Centrul de Instruire și Inovații TIC-TEKWILL, semnat la 14 iunie 

2018, Actului de primire-predare din 07.09.2018 a donației de la Asociația Națională a 

Companiilor din domeniul TIC, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării este 

autoritatea publică centrală responsabilă pentru repartizarea și transmiterea a 24 

(douăzeci și patru) de tablete HUAWEI în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și 

liceal din teritoriul administrat, conform numărului de clase a I-i în anul de studii 2018-

2019, pentru implementarea eficientă a modulului ”Educație digitală”. 

 

Urmare a celor descrise se propune spre aprobare prezentul proiect de decizie.  

 

 

 

 
 

  Şeful  Direcţiei Învăţămînt  

  General Cimişlia                                                                     Popescu Mihail 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


