
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

D E C I Z I E  Nr.ţtfjjţg
din 2022

PROIECT

cu privire la transmiterea în comodat a unităţii de transport

în 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. 1234-1241 din Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002.

în conformitate cu Decizia Consiliului comunal Grădişte nr. 4/2 din 22 septembrie 
2022 cu privire la transmiterea în comodat Direcţiei învăţământ General Cimişlia a unei 
unităţii de transport, Consiliul Raional Cimişlia

D E C I D E :

1. Se acceptă primirea de către Direcţiei învăţământ General Cimişlia, în comodat, de 
la primăria comunei Grădişte din raionul Cimişlia, a autobusului de marca M3 
Renault R33216N, nr. de identificare VNER332A100200586, culoare albă, număr 
de înmatriculare TVD 240.

2. Se împuterniceşte dl Vasile Surdu, şef, Direcţia învăţământ General Cimişlia, să 
încheie contractual de comodat cu primăria comunei Grădişte.

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

- Dlui Vădim Torgai, vicepreşedinte al raionului;
- Direcţiei învăţământ General Cimişlia;
- Primăriei comunei Grădişte;
- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului Raional Cimişlia www.raioncimislia.md.

Preşedintele şedinţei

Contrasemnează: 
Secretarul consiliului Gheorghe Netedu

http://www.raioncimislia.md


Preşedintele raionului 

Avizat:

Vicepreşedintele raionului 

Secretarul consiliului

. . .

Vădim Torgai

Şef, Secţia Administraţie Publică 

Şef serviciu, Serviciul Juridic

Gheorghe Netedu 

Mariana Vasluian 

Ghenadie Grosu

Proiect elaborat:

Şef, Direcţia învăţământ General Cimişliaral Cimişlia (Q - Vasile Surdu

Notă informativă
la proiectul de decizie nr. &5ljUdin M - 0 9 .  2022

cu privire la transmiterea în comodat a unităţii de transport

Proiectul deciziei este elaborat, întru respectarea Hotărârii de Guvern nr. 903 din 
30.10.2014 cu modificările Hotărârii de Guvern nr. 247 din 24.09.2019, şi în legătură cu 
necesitatea îmbunătăţirii condiţiilor de trasportare a elevilor tur-retur între localitatea de 
domiciliu a acestora şi instituţia de învăţământ general în care îşi fac studiile, ţinînd cont 
de decizia Decizia nr.4/2 din 22 septembrie 2022a Consiliului comunal Grădişte, cu 
privire la trasmiterea în comodat Direcţiei învăţământ General Cimişlia a unităţii de 
trasport

Reieşind din cele expuse pentru respectarea legislaţiei Republicii Moldova, considerăm 
oportun de a aproba prezenta decizie.

Sef, Direcţia învăţământ General Cimişlia
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Vasile Surdu


