
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

PROIECT

D B C rZtE Nr Pi t/f
din ;fu .1,{,.t{).f.3 2o2l

cu privire la acceptarea primirii in proprietate
a unor bunuri materiale

in conformitate cu:

- aft.4 alin. (2) din Legea nr.43512006 privind descentralizareaadministrativl;
- afi. 43 din Legea nr. 43612006 privind adminisffalia publici local[;
- arI. 8 din Legea nr. 52311999 cu privire la proprietatea public[ a unitdlilor administrativ
-teritoriale;
- Hot[rdrea Guvernului nr. 90112015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de transmitere a bunurilor proprietate publicd;

Tinind cont de Ordinul Ministerului Educafiei, Culturii qi Cercetirii, nr. 1356 din
15.12.2020 cu privire la distribuirea dezinfectantului lichid in institufiile de invd{dmdnt
general, Consiliul raional Cimiqlia

DECIDE:

1. Se acceptd primirea, cu titlul gratuit, a 1292 (una mie doul sute nou[zeci qi doul) butelii
de dezinfectant a c6te 5 litre fiecare, in valoare totalS de 325584,00 lei, din proprietatea
statului in proprietatea raionului Cimiqlia.

2. Se desemneaz[ membri ai Comisiei de primire - ffansmitere din partea raionului
Cimiglia:

Zamfrov Maxim - specialist principal, Direcfia inv[1[m0nt General Cimiglia;
Ciubotaru Larisa - contabil, Direcfia Inv6{imdnt General Cimiqlia;

3. $ef, Serviciul Contabilitate, dra Tatiana Bulat va lua la eviden{I contabili bunurile
confotm documentelor de transmitere, cu respectarea prevederilor legisla{iei in vigoare.

4. Controlil asupra executirii prezentei decizii se atribuie dlui Vadim Torgai,
vicepregedinte al raionului.

5. Prezenta decizie se public[ in Registrul de stat al actelor locale gi se aduce la cunoqtinlI:
- Viceprege-dintelui raionului, dlui Vadim Torgai;
- Direcliei inv[famdnt General Cimiglia;
- Serviciului Contabilitate;
- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cimiqlia rvrvw.raioniiirnislia.nrd.

PreEedintele qedinfei

Contrasem neazd:

Secretarul consiliu Iui Gheorghe Netedu



Coordonat:

VicepreEedinte al raionului

Avizat:

Secretarul consiliului

$ef, Serviciul Contabilitate

$ef, Seclia Administrafie Publici

Specialist principal, Serviciul Juridic

Proiect elaborat:

$ef interimar, Direcfia invdlim6nt General Cimiglia

$ef interim ar, Di recfia
Invlflmint General Cimiqlia

NotI informativl
la proiectul de decizie nr.8!./SAin b ./ttl,lt* ZOZL

cu privire la acceptarea primirii in proprietate
a unor bunuri materiale

inbazaOrdinului nr. 1356 din 15. 12.2020 cu privire la dishibuirea dezinfectanrului
lichid in instituliile de invlf[mdnt general a Ministerului Educafiei, Culturii qi Cercet[rii al
Republicii Moldova, urmeazd a fi distribuit dezinfectant lichid pentru miini in instituliile
de invS{5mdnt din raionul Cimiglia.

Astfel, pentru diminuarea imbolndvirilor cu COVID-I9 gi protecgiei sAnetaii
copiilor qi elevilor din instituliile de invlf[mdnt general din raionul Cimiglia gi in vederea
respectf,rii Hotdr6rilor Comisiei Nalionale Extraordinare de S[nitate Public[, Ministerul
Educafiei, Culturii qi Cercetlrii al Republicii Moldova, ludnd cabazd,numirul de copii gi
elevi din raionul Cimiqlia a repartizat 1292 de butelii a cdte s litri de dezinfectant pinku
mdini cu titlul gratuit, in valoare total[ de 325584,00 lei.
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