
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
 D E C I Z I E  

 

PROIECT 

 

din 12 mai 2017                                                                                            nr. 02/06 

 

Privind acordul transmiterii unor bunuri  

din proprietatea publică a statutului în  

proprietatea publică a raionului Cimișlia. 

 

 În conformitate cu art.46 alin (1), art.43 alin.(1)  din Legea nr.436 din 28 

decembrie 2006 privind administrația publică locală, art.8 din Legea nr.523 – XIV din 

16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale și 

Hotărîrea Guvernului RM nr.901 din 31 decembrie 2015 privind aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, 

avînd în vedere adresarea Ministerului Educației al Republicii Moldova din 

27.04.2017 nr.08/15-399, Consiliul raional Cimișlia, DECIDE:  

 

1. Se acceptă transmiterea din proprietatea publică a statului (administrarea 

Ministerului Educației), în proprietatea publică a raionului Cimișlia a 3 (trei) 

microbuze Renault Master. 

 

2. A transmite în gestiunea Direcției Învățămînt General mijloacele de transport 

specificate în pct.1 al prezentei decizii acceptate în proprietatea publică a 

raionului Cimișlia. 

 

3. Direcția Învățămînt Genral, va utiliza mijloacele de transport indicate în 

punctul 1 al prezentei deciziei pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor 

sale şi va suporta toate cheltuielile legate de întreţinerea şi de buna funcţionare 

a acestora. 

 

4. Controlul executării  prezentei decizii se pune în sarcina dlui M.Olărescu, 

preşedinte al raionului Cimişlia.   

 

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

Consiliului raional www.raioncimislia.md. 

 
Președintele ședinței 

Secretarul Consiliului                                                              Vasile Spînu 

 

Proiect coordonat                                                                      Iu.Răileanu 

Avizat                                                                                          V. Spînu 

A. Casap 

Elaborat                                                                                      Popescu Mihai 

http://www.raioncimislia.md/


 

 

Notă informativă 

La proiectul deciziei Privind acordul transmiterii unor bunuri 

din proprietatea publică a statutului în 

proprietatea publică a raionului Cimișlia. 

 
În conformitate cu art.46 alin (1), art.43 alin.(1)  din Legea nr.436 din 28 

decembrie 2006 privind administrația publică locală, art.8 din Legea nr.523 – XIV din 

16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale și 

Hotărîrea Guvernului RM nr.901 din 31 decembrie 2015 privind aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, 

avînd în vedere adresarea Ministerului Educației al Republicii Moldova din 

27.04.2017 nr.08/15-399, se propune Consiliului raional Cimișlia aprobarea 

prezentului proiect de decizie în sensul formulat. 

 

 

Șef Direcția Învățămînt General    Popescu Mihai 
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