
 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 

 
   PROIECT 

                             

D E C I Z I E  Nr. ___  /___ 

din ___ __________  2022 

cu privire la expunerea la vânzare prin licitație a unității de transport 
 

În conformitate cu: 

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

 art. 43 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală; 

 art. 9 alin. (2), art. 10 din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea 

proprietății publice; 

 Hotărârea Guvernului nr. 136/2009  cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

licitaţiile cu strigare şi cu reducere, Consiliul Raional Cimișlia 

  

D E C I D E: 

 

1. Se expune la vânzare prin licitație cu strigare unitatea de transport aflată la balanța 

Consiliului Raional Cimișlia, modelul Chevrolet Captiva IWK 962, certificat de 

înmatriculare - 217300764; categoria/subcategoria vehicolului, tipul croseriei, tipul 

vehicolului - M1 AF Chevrolet Captiva IWK 962; număr caroserie - 

KL1CD2649BB084033; număr motor - 1007601008915; anul fabricării - 2011.  

2. Se instituie Comisia de licitație pentru vânzarea unității de transport indicată în 

prezenta decizie: 

Președintele comisiei: 

Torgai Vadim – vicepreședinte al raionului 

Secretarul comisiei: 

Lupașcu Ecaterina – șef interimar, Secția Contabilitate 

Membrii comisiei: 

Grosu Ghenadie – șef, Serviciu Juridic 

Răcilă Olesea -  șef, Direcție Finanțe Cimișlia 

Tocaru Vasile – șef, Direcție Dezvoltare Teritorială 

Ciubotaru Natalia - contabil-șef, Direcția Cultură, Tineret, Sport și Turism Cimișlia 

Cojocaru Tatiana – specialist, Secția Contabilitate 
 

3. Comisia de licitație va organiza și desfășura licitația cu strigare privind vânzarea 

bunurilor proprietate publică indicate în prezenta decizie în conformitate cu legislația 

în vigoare.  

4. Secția Contabilitate va asigura efectuarea modificărilor respective în evidența 

contabilă, în conformitate cu legislația în vigoare și procesul-verbal privind 

rezultatele licitației. 

5. Controlul prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Olărescu, Președintele Raionului 

Cimișlia. 

 



6. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la 

cunoștință: 

- Direcției Finanțe Cimișlia; 

- Secției Contabilitate; 

- Persoanelor vizate; 

- Prin publicare pe pagina oficială a Consiliului Raional Cimișlia 

www.raioncimislia.md. 

 

 

  Președintele ședinței                                               ___________________      

Contrasemnează:  

 Secretarul consiliului                                               Gheorghe Netedu 
 

 

Coordonat:         

Vicepreședinte al raionului                    Vadim Torgai 

Avizat:          

Secretarul consiliului         Gheorghe Netedu 

Șef, Secția Administrație Publică       Mariana Vasluian 

Șef Secția Juridică        Ghenadie Grosu 

Proiect elaborat de:        

Șef interimar, Secția Contabilitate     Ecaterina Lupașcu

  

  

http://www.raioncimislia.md/


NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie nr.___/___ din __________2022 
cu privire la expunerea la vânzare prin licitație a unității de transport 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Secția Contabilitate 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finalităţile 

urmărite  
În scopul utilizării eficiente a banului public, prin diminuarea efectuării cheltuielilor 

considerabile, se propune expunerea la vânzare prin licitație a unității de transport aflată 

în gestiunea Consiliului Raional, Chevrolet Captiva. Veniturile obținute în urma 

realizării vor fi direcționate pentru acoperirea cheltuielilor stringente ale instituțiilor 

subordonate. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Proiectul dat de decizie nu prevede armonizarea legislației naționale cu legislația UE. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul deciziei constă în expunerea la vânzare prin licitație a unității de transport aflată 

în gestiunea Consiliului Raional, Chevrolet Captiva. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Impactul economico-financiar nu presupune cheltuieli suplimentare spre alocare din 

bugetul raional, acesta presupune acumularea unor venituri de la realizarea bunului 

propus spre vînzare. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Prezentul proiect de decizie prevede expunerea la vânzare prin licitație a unității de 

transport transport aflată în gestiunea Consiliului Raional. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative și 

Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, prezentul proiect de 

decizie este plasat pe pagina web oficială a Consiliului Raional Cimișlia 

www.raioncimislia.md, secțiunea – Transparență decizională / Proiecte de decizii. 

Proiectul de decizie se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare și 

se propune consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință. 

 

 

Șef interimar, Secția Contabilitate         Ecaterina Lupașcu 

 

http://www.raioncimislia.md/

