
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
D E C I Z I E  

Proiect 

din 22 martie 2019                      nr.01/26 

 

Cu privire la transmiterea unei unități de transport  

de la balanța Direcției Învățământ General Cimișlia  

la balanța primăriei s.Topala, r-nul Cimișlia. 

 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 al  Legii nr.523 din 16.07.1999 cu privire la proprietatea 

publică a unităţilor administrativ-teritoriale, pct. 10 alin (3) lit. d) din Hotărârii de Guvern 

nr.901 din 31.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a 

bunurilor proprietate publică, Consiliul raional Cimișlia, DECIDE: 

1. Se transmite cu titlu gratuit de la balanța Direcției Învățământ General a Consiliului 

raional Cimișlia la balanța Primăriei s. Topala, r-nul Cimișlia, unitatea de transport 

Mercedes 614 D, anul fabricării 1990, culoare alb, numere de înmatriculare CM 204, 

nr.șasiu WDB6703661P029637, certificat de înmatriculare 147300655, cu valoarea de 

32 708.00 lei, conform raportului de evaluare nr. 0358023 din 15.02.2018; 

2. Se aprobă componența nominală a comisiei de predare-primire după cum urmează:   

Președintele comisiei: Melente Vasile, vicepreședintele raionului Cimișlia. 

Membrii comisiei: 

Popescu Mihail, șef al Direcției Învățământ General Cimișlia 

Gaidibadi Eugen, inginer – mecanic al Direcției Învățământ General  Cimișlia; 

Vengher Maria, contabil-șef al Direcției Învățământ General Cimișlia; 

Costaș Nadejda, primar al s. Topala, r-nul Cimișlia; 

Răcilă Nina, contabil al primăriei s. Topala, r-nul Cimișlia. 

3. Responsabilitatea pentru executarea prezentei decizii se pune în sarcina                                                   

         Direcției Învățământ General Cimișlia. 

4.  Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina  

         vicepreşedintelui raionului Cimișlia dl. Melente Vasile. 

 5. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina  

          Web a Consiliului raional Cimișlia . 

Preşedintele şedinţei                                                             

Secretarul Consiliului                Spînu Vasile  

 

 Coordoat: 

Președintele raionului, Bivol Iovu                                               _____________ 

Vicepreşedinte al raionului, Melente Vasile                                _____________ 

Avizat de: 
Secretarul Consiliului, Spînu Vasile                                            _____________  

Șef Direcția finanțe, Gorban Olga                                                ______________        

Jurist,Casapu Anatolie                                                                   _____________ 

Proiect elaborat de:  
Șef  Direcţia Învăţământ Genaral, Popescu Mihail                     _____________ 

 

 

 

 



 

Notă Informativă 

la proiectul deciziei nr.___/_____ din _______________ 

 

Cu privire la transmiterea unei unități de transport  

de la balanța Direcției Învățământ General Cimișlia  

la balanța primăriei s.Topala, r-nul Cimișlia 

 

În baza Deciziei nr.08/07 din 22 decembrie 2017 a Consiliului Raional Cimișlia, au fost 

scoase la vânzare-cumpărare prin licitație publică două unități de transport școlar, care au 

fost scoase de pe rute din motivul necorespunderii cerințelor de transportare a elevilor. 

 În anul 2018 a fost efectuată evaluarea unității de transport de model Mercedes 614 D, cu 

anul producerii 1990, care au fost utilizate de către Direcția Învățământ General Cimișlia 

pentru transportarea copiilor, iar la moment fiind învechite deja nu mai pot fi utilizate. Suma 

transportului în urma evaluării constituie 32 708.00 lei. 

Totodată Direcția Învățământ General a întreprins măsuri pentru a vinde aceste unități 

de transport, dar din motivul că acestea sunt învechite nu a fost posibil de a fi realizate. 

În baza demersului  Primăriei s. Topala, r-nul Cimișlia,care are necesitatea de un 

mijloc de transport, considerăm oportun de a transmite autobusul de model Mercedes 614 D 

anul producerii 1990 la balanța Primăriei S.Topala.  

 

 

 

 

 

Șef al Direcției Învățământ  

General Cimișlia                                                            Popescu Mihail 
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