
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

PROIECT

D E C I Z I E  Nr. P â  /

din 30 HMente/eibi 1

privind acceptarea cu titlul gratuit a bunurilor materiale

In conformitate cu:

f  art. 4 alin. (3) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă,

-  art. 43 alin. (1) 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;

-  Hotărârea Guvernului nr. 901/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul 

de transmitere a bunurilor proprietate publică.

Ţinând cont de circulara Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, nr. 05/3-09/111 dm 

15.01.2021 referitor la acceptarea cu titlul gratuit a bunurilor materiale pentru dotarea 

cabmetelor de limba şi literatura română în instituţiile de învăţământ cu predare în limba 

minorităţilor naţionale şi dotarea instituţiilor de educaţie timpurie cu program în limba 

minorităţilor naţionale cu suport didactic, Consiliul Raional Cimişlia

D E C I D E :

1. Se acceptă primirea, cu titlul gratuit, a 30 unităţi (treizeci) bunuri materiale cu suport 

didactic, cu costul total de 3922,00 pentru dotarea cabinetelor de limbă şi literatură română 

în instituţiile de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale şi a 70 unităţi 

(şaptezeci) bunuri materiale cu suport didactic, cu costul total de 2625,00 lei pentru dotarea 

instituţiilor de educaţie timpurie cu program în limba minorităţilor naţionale din 

proprietatea statului în proprietatea raionului Cimişlia.

2. Se desemnează membri ai Comisiei de primire - transmitere din partea raionului Cimişlia: 

Cecati Larisa -  specialist principal, Direcţia învăţământ General Cimişlia;

Ciubotaru Larisa -  contabil, Direcţia învăţământ General Cimişlia;

3. Şef, Serviciul Contabilitate, dna Tatiana Bulat va lua la evidenţă contabilă bunurile conform 

documentelor de transmitere, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie domnului Vădim Torgai, 

vicepreşedinte al raionului.

5. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale şi se aduce la cunoştinţă în 

copie:

- Direcţiei învăţământ General Cimişlia;

- Serviciului Contabilitate,

- Persoanelor vizate;



- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului Raional Cimişlia www.raioncimislia.md.

Preşedintele şedinţei

Contrasemnează:

la proiectul de decizie nr. din <4i9- f  "f 2021 

privind acceptarea cu titlul gratuit a bunurilor materiale

> •

' 1

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 904/2015 cu privire la aprobarea 

Programului naţional pentru îmbunătăţirea calităţii învăţării limbii române în instituţiile de 

învăţământ general cu instruire în limba minorităţilor naţionale (2016-2020), Procesul-verbal 

nr. 1 din 06 iulie 2020 şi Procesul-verbal nr. 2 din 04 august 2020 al şedinţei Comisiei de lucru 

privind asigurarea îmbunătăţirii componentelor lingvistice şi a procesului de studiere a limbii 

de stat de către minorităţile naţionale, aprobat prm Ordinul ministrului nr. 628 dm 06.07.2020.

Astfel, prin circulara Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, nr. 05/3-09/111 dm 

15.01.2021 se solicită acceptul Consiliului Raional Cimişlia privind primirea cu titlul gratuit 

din proprietatea statului în proprietatea unităţii administrativ - teritorială a 30 unităţi (treizeci) 

bunuri materiale cu suport didacţic, cu costul total de 3922,00 pentru dotarea cabinetelor de 

limba şi literatura română în instituţiile de învăţământ cu predare în limba minorităţilor 

naţionale şi a 70 unităţi (şaptezeci) bunuri materiale cu suport didactic, cu costul total de 

2625,00 lei pentru dotarea instituţiilor de educaţie timpurie cu program în limba minorităţilor 

naţionale.
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Şef, Direcţia învăţământ General Cimişlia Vasile Surdu

http://www.raioncimislia.md

