
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILruL RAIONAL CIMI$LTA

PROIECT

DECTZLE Nr 0Jr/f
ain.lD i,{,Cry.f.L zozt

cu privire la acceptarea primirii in proprietate
a lT4laptopuri

in conformitate cu:

- aft.4 alin. (2) din Legea nr.43512006 privind descentralizareaadministrativd;
- art. 43 din Legea nr. 43612006 privind administralia publici local6;
- art. 8 din Legea nr. 52311999 cu privire la proprietatea publicl a unit6lilor administrativ
-teritoriale;

- Hotlrdrea Guvernului nr. 90112015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de transmitere a bunurilor proprietate publicl;

lindnd cont de circulara Ministerului Educafiei, Culturii qi Cercet[rii, nr. 03/l-
0912438 din 21.05.2021 referitor la intenfia de a transmite cu titlul gratuit, din proprietatea
statului, in proprietatea unit[1ilor administrativ-teritoriale bunuri indicate in anex[,
Consiliul raional Cimiqlia

DECIDE:

1. Se accepta primirea, cu titlul gratuit, a 174 (wa sutd qaptezeci gi pahu) laptopuri, cu
costul de 5192,87 lei per unitate qi valoarea totald de 903559,38 lei, din proprietatea
statului in proprietatea raionului Cimiglia.

2. Se desemneazl membri ai Comisiei de primire - transmitere din partea raionului
Cimiqlia:
Zamfirov Maxim - specialist principal, Direclia invlfdmdnt General Cimiglia;
Ciubotaru Larisa - contabil, Direc(ia invhf[rn6nt General Cimiglia;

3. $efl Serviciul Contabilitate, dra Tatiana Bulat va lua la evidenl[ contabild bunurile
conform documentelor de transmitere, cu respectarea prevederilor legislafiei in vigoare.

4. Controlul asupra executdrii prezentei decizii se atribuie dlui Vadim Torgai,
vicepreqedinte al raionului.

5. Prezenta decizie se publicd in Registrul de stat al actelor locale qi se aduce la cunogtinffi:
- Vicepregedintelui raionului, dlui Vadim Torgai;
- Direc{iei inv[famfint General Cimiglia;
- Serviciului Contabilitate;
- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cimiglia wrvrv.r?.igrrcimislia.rncl.

Preqedintele gedin{ei

Contrasemneazl:

Secretarul consiliulu i Gheorghe Netedu



Coordonat:

Vicepreqedinte al raionului

Avizat:

Secretarul consiliului

$ef, Serviciul Contabilitate

$ef, Seclia Administrafie Publici

Specialist principal, Serviciul Juridic

Proiect elaborat:

$ef interimar, Direcgia invil[mdnt General CimiElia

Vadim Torgai

Gheorghe Netedu

Tatiana Bulat

ana Vasluian

Viorica Ciuntu

Gabriela Garaba

Noti informativl
Ia proiectul de decizie nr. Uy'fldin 6O. 0 € . zozt

cu privire la acceptarea primirii in proprietate
a lT4laptopuri

ln cadrul Proiectului "Reforma invdfdmdntului in Moldova", implementat cu

ajutorul Bancii Mondiale, prin Ordinul nr. 379 din 09.04.2021 al Ministerului Educafiei,

Culturii gi Cercetdrii au fost repariizate pentru instituliile de inv6{6mdnt din raionul
Cimiglia 174 de laptopuri.

Astfel, prin circulara Ministerului Educafiei, Culturii qi Cercetlrii nr. 03/l-0912438
din 2l .05.2021 se soliciti acceptul Consiliului raional CimiElia privind primirea cu titlul
gratuit din proprietatea statului in proprietatea unitltii administrativ-teritorial[ a 174
laptopuri in valoare per unitate de 5192,87Iei qi valoare totali de 903559,38 lei.

$ef interimar, Direcfia
InvI{Emint General Cimiqlia Gabriela Garaba


