
 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

DECIZIE 
 

din 22 martie                                                                                                                         nr. 01/25 

 

Privind acordul transmiterii unor bunuri  

din proprietatea publică a statului în 

proprietatea publică a raionului Cimișlia. 

 

În conformitate cu  prevederile art. 4 alin. 2 din Legea privind descentarilzarea administrativă 

nr.435-XVI din 28.12.2006, art. 43 alin. (1) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-

XVI din 28.12.2006, art. 46 din Legea cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrative 

teritoriale nr.523-XIV din 16 iulie 1999, Hotărirea Guvernului Republicii Moldova nr. 901 din 

31.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor 

proprietate publică, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1135 din 21.11.2018 cu privire la 

transmiterea unor mijloace de transport,  Consiliul Raional Cimişlia  DECIDE: 

 

1. Se acceptă transmiterea din proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării, în proprietatea publică a raionului Cimișlia mijloacele de 

transport conform anexei. 

 

2. A transmite cu titlu gratuit Direcției Învățămînt General mijloacele de transport specificate în 

pct. 1 al prezentei decizii acceptate în proprietatea publică a raionului Cimișlia. 

 

3. Mijloacele de transport transmise se vor utiliza exclusiv pentru transportarea elevilor și a 

cadrelor didactice, conform regulilor stabilite în Regulamentul cu privire la transportarea 

elevilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 903/2014. 

 

4. Președintele raionului va asigura transmiterea cu titlu gratuit Direcției Învățămînt General 

mijloacele de transport specificate în pct. 1 al prezentei decizii acceptate în proprietatea publică 

a raionului Cimișlia conform actelor normative în vigoare. 

 

5. Prezenta decizie se aduce la cunoștință prin publicare pe pagina web a consiliului raional 

Cimișlia www.raioncimislia.md . 

 

 
Preşedintele şedintei                                                           

Secretarul Consiliului                                                            Spînu Vasile                 

 

Coordonat                                                                                 Bivol Iovu 

           Bulat Tatiana   

Avizat                                                                                       Spinu Vasile 

Elaborat:                                                                    Casap Anatolie 

                                                                                                   

 
 

http://www.raioncimislia.md/


 

 

Anexă  

la decizia Consiliului raional  

nr.___/___din___________2019 

LISTA  

mijloacelor de transport care se transmit din proprietatea publică a statului, administrarea  

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în proprietatea publică a raionului Cimișlia 

 

 

Nr. Denumirea Prețul Cantitatea Suma 

1 Microbus Opel Movano CSD 471 511038.72 1 511038.72 

2 Microbus Opel Movano CSD 464 511038.72 1 511038.72 

2 Microbus Opel Movano CSD 423 511038.72 1 511038.72 

3 Microbus Opel Movano CSD 526 511038.72 1 511038.72 

 Total X 4 2044154.88 

MDL 

 

 

 
Secretarul Consiliului                                                               Spînu Vasile                 

 

 

 
 

 

Notă informativă la proiectul de decizie 

Privind acordul transmiterii unor bunuri din proprietatea publică a statului în 

proprietatea publică a raionului Cimișlia. 

 

În temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 1135/2018 cu privire la transmiterea unor mijloace 

de transport s-a efectuat transmiterea gratuită a mijloacelor de transport din proprietatea 

statului, administrarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în proprietatea raionului 

Cimișlia. 

Conform pct. 3 din hotărîrea sus menționata, urmează ca mijloacele de transport 

transmise să fie utilizate exclusiv pentru transportarea elevilor și a cadrelor didactice, conform 

regulilor stabilite în Regulamentul cu privire la transportarea elevilor, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 903/2014. 

Astfel, în baza celor expuse se propune de a accepta transmiterea  din proprietatea 

publică a statului, administrarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în proprietatea 

publică a raionului Cimișlia mijloacele de transport conform anexei iar conform pct. 2 din 

proiectul de decizie a le transmite Direcției Învățămînt General Cimișlia, și anume 4 

microbuse Opel Movano CSD cu răspundere materială deplină pentru păstrarea și gestionarea 

lor. 

 

 Rog susținerea proiectului în sensul formulat. 

 

 

Casap Anatolie 


	CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

