
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

D E C I Z I E  N r d s /tr f Proiect
din 2020

cu privire Ia acceptarea primirii în proprietate 
a unor bunuri materiale

In conformitate cu:
- art.4 alin. (2) din Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă;
- art.43 din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală;
- art.8 din Legea nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ- 

teritoriale;
- Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr.901/2015.

Ţinînd cont de circulara Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, nr.08/3-09/5881 din 
22.10.2020 privind repartizarea tehnicii de calcul, Consiliul raional Cimişlia

DECIDE:

1. Se acceptă primirea, cu titlul gratuit, a 3(trei) laptopuri „NB Lenovo”, în valoare totală de 
19631,25 lei, a 30 (treizeci) laptopuri „HP 255GT” în valoare totală de 179136.00 lei şi a 
60 (şasezeci) termometre cu infraroşu, în valoare totală de 25936,80 lei, din proprietaea 
statului în proprietatea raionului Cimişlia.

2. Se desemnează membri ai comisiei de primire-transmitere din partea raionului Cimişlia:
Zamfîrov Maxim -  specialist principal, Direcţia Învăţămînt General Cimişlia;
Ciubotaru Lansa -  contabil, Direcţia Învăţămînt General Cimişlia.

3. Contabil-şef, aparatul preşedintelui, dra Bulat Tatiana, va lua la evidenţă contabilă bunurile 
în baza documentelor de transmitere.

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Polina Jucovscaia, 
vicepreşedinte al raionului.

5. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale şi se aduce la cunoştinţă:
- Direcţiei Învăţămînt General Cimişlia;
- Serviciului Contabilitate;
- Persoanelor vizate;
- Prin publicare pe pagina web a Consiliului raional Cimişlia wwvv,raioncimis 1 ia.tnd.

Preşedintele şedinţei 
Contrasemnat: 

Secretarul consiliului Netedu Gheorghe



Coordonat:
Preşedintele raionului, Mihail Olărescu 
Avizat de:
Vicepreşedintele raionului, Polina Jucovscaia

Secretarul consiliului, Gheorghe Netedu

Şef, Direcţia Finanţe, Olga Gorban

Contabil-şef, aparatul preşedintelui.Tatiana Bulat

Şef-interimar SAP.Tamara Ciubotaru 
Proiect iniţiat de:
Şef-interimar, Direcţia învăţământ General Cimişlia, Garaba Gabriela

Notă informativă 
la proiectul deciziei nr.___/____ din _ 2020

cu privire la acceptarea primirii în proprietate 
a unor bunuri materiale

în baza circularei nr.08/3-09/5881 din 22.10.2020 privind la repartizarea tehnicii de calcul 
a Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova urmează a fi dotate cu 
calculatoare şi termometre cu infraroşu instituţiile de învăţământ din raionul Cimişlia 

Pentru repartizarea calculatoarelor Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a examinat 
toate adresările parvenite din partea organelor locale de specialitate în domeniul 
învăţământului ,autorităţile administraţiei publice locale şi a listei instituţiilor propuse din 
cadrul Consiliului Naţional al Elevilor ş.a.

Reeşind din cele expuse, pentru raionul Cimişlia au fost repartizate 3(trei) laptopuri „NB 
Lenovo”, în valoare totală de 19631,25 lei, 30(treizeci) laptopuri ”HP 255GT” în valoare totală 
de 179136.00 lei şi 60 (şasezeci) termometre cu infraroşu în valoare totală de 25936,80 lei,

Şef-interimar, Direcţia învăţământ General Cimişlia Garaba Gabriela


