
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

D E C I Z I E
Proiect

din /  £  • C  £■■. “U  \C  '

Cu privire la primirea în proprietate a bunurilor

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 unităţii administrativ-teritoriale şi Regulamentul cu privire la modul de 
transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 
decembrie 2015 şi ţinînd cont de Ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, nr.484 
din 01.06.2020 "Cu privire la repartizarea tehnicii de calcul". Consiliul Raional Cimişlia

DECIDE:

1. Se acceptă primirea, eu titlul gratuit, a 5(cinci) calculatoare, în valoare totală de 65964.75 
lei. din proprietaea statului în proprietatea raionului Cimişlia, în gestiunea Instituţiei 
Publice Gimnaziul „Sergiu Coipan" din s. Selemet, r-ul Cimişlia.

2. A înputernici preşedintele raionului, dl Olărescu Mihail. să desemneze membrii comisiei 
de transmitere din partea raionului Cimişlia.

3. Contabila-şefa. dra Bulat Tatiana, va lua la evidenţă contabilă bunurile în baza 
documentelor de transmitere.

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului, dl 
Olărescu Mihail.

5. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe pagina web a Consiliului 
Raional Cimişlia www.raioncimislia.md.

Preşedintele şedinţei 
Secretarul Consiliului

Coordonat:
Preşedintele raionului, Mihail Olărescu 
Avizat de:
Vicepreşedinte al raionului. Polina Jucovscaia 
Secretar al Consiliului raional. Netedu Gheorghe 
Şef Direcţia finanţe. Gorban Olga 
Contabilul consiliului raional,Tatiana Bulat 
Specialist principal SAP, Ludmila Lupuşor 
Proiect iniţiat de:
Şef Direcţia învăţământ General. Popescu Mihail

http://www.raioncimislia.md


Notă informativă
la proiectul deciziei nr/ /^  / O din ■' r - !_______

Cu privire la primirea în proprietate a bunurilor

în baza ordinului nr.484 din 01.06.2020 ”Cu privire la repartizarea tehnicii de 
calcul” a Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova a fost 
aprobată lista instituţiilor de învăţământ care urmează a fi dotate cu calculatoare din 
donaţia Republicii Coreea, în baza Memorandumului de înţelegere privind cooperarea 
în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale între Ministerul Educaţiei 
al Republicii Moldova şi Oficiul Special Guvernamental pentru Educaţie al Provinciei 
Jeju din Republica Coreea, semnat la 28 martie 2018 la Chişinău şi în baza Procesului- 
vebal al şedinţei din 29.01.2020 cu privire la selectare a instituţiilor de învăţământ 
beneficiare a donaţiei de 150 calculatoare din republica Coreea.

Pentru repartizarea calculatoarelor Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a 
examinat toate adresările parvenite din partea organelor locale de specialitate în 
domeniul învăţământului şi autorităţile administraţiei publice locale,lista instituţiilor 
propuse din cadrul Consiliului Naţional al Elevilor ş.a.

Reeşind din Procesul- verbal al şedinţei cu privire la selectare a instituţiilor de 
învăţământ beneficiare a donaţiei de 150 calculatoare din Republica Coreea, a fost 
selectat pentru a beneficia de 5(cinci) calculatoare în sumă de 65964,75 lei Instituţia 
Publică Gimnaziul ”Sergiu Coipan” satul Selemet,r. Cimişlia.

Şeful Direcţiei învăţământ General M.Popescu


