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    DECIZIE nr. 2/7                                  

                                                                                                                                                    

          din 26 aprilie 2018       

 

                „Cu privire al transmiterea cu titlu gratuit 

a combustibilului solid unor instituții publice din raion” 

 

Examinând nota informativă a șefului Secției Construcții, Arhitectură, 

Gospodărie Comunală și Drumuri, cu privire la executarea lucrărilor de defrișare a 

195 de arbori cu vârstă înaintată care prezentau pericol pentru circulația 

transportului auto și a pietonilor, pe acostamentul drumului L295 „Vadul – Leca – 

Căzănești - Târșiței” km 3 – 9, ținând cont de propunerea Direcții  Generale 

Educație cu referire la instituțiile de învățământ ce necesită suplinirea rezervei de 

combustibil, precum și demersul IMSP Centrul de Sănătate Telenești cu referire la 

acordarea combustibilului solid, din rezerva Consiliului raional, pentru a asigura 

funcționarea OFM Văsieni pe perioada rece a anului, în scopul valorificării eficiente 

a rezervei de combustibil solid existent, în conformitate cu art.4 al. (2) lit. ”a” și 

”g
1”

, al Legii nr. 435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, 

art. 8 al. (4) al Legii  nr. 523 din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a 

unităţilor administrativ  teritoriale, având în vedere avizul pozitiv al comisiei 

consultative pentru probleme de economie buget şi finanţe, în temeiul art. 43 al. 1, 

lit. ”c”, al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică local, 

Consiliul raional, 

 

DECIDE: 

1. Se aprobă transmiterea, cu titlu gratuit, din rezerva nevalorificată a 

Consiliului raional Telenești, obținută în urma lucrărilor de defrișare a arborilor 

(plantații rutiere) de pe traseul L295, a masei lemnoase în volum total de 83,43 

metri steri, după cum urmează: 
n/o Denumirea instituției publice Volumul masei lemnose alocate 

(metri steri) 

1. Gimnaziul Băneștii Vechi 6 

2. Gimnaziul Băneștii Noi 5 

3. Gimnaziul Câșla 10 

4. Gimnaziul Crăsnășeni 10 

5. Gimnaziul Văsieni 6 

6. Gimnaziul Ghiliceni 5 

7. Gimnaziul Budăi 5 

8. Gimnaziul Mândrești, filiala Zgărdești 10 

9. Gimnaziul Pistruieni, filiala Ordășei 10 

10. Liceul Căzănești 5,91 

11. Primăria Căzănești 10,52 
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2. Se transmite, cu titlu gratuit, din rezerva nevalorificată a Consiliului raional, 

rămasă din patrimoniul fostei școli internat – auxiliare din or. Telenești,  Centrului 

de Sănătate IMSP Telenești -   11 514 kg de cărbune, pentru asigurarea cu agent 

termic a Oficiului Medicului de Familie din s. Văsieni. 

3. Primirea – predarea bunurilor sus menționate, se va efectua în conformitate 

cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor 

proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901 din 31.12.2015. 

4. Se împuternicește Președintele raionului cu dreptul de a crea prin Dispoziție 

comisia de predare primire și de a semna actele aferente procesului de predare - 

primire.  

5. Comisia de predare – primire a bunurilor nominalizate în pct. 1 și 2 a 

prezentei decizii va perfecta actele necesare pentru transmiterea bunurilor  

menționate la bilanţul instituţiilor vizate, în termen de până la 30 zile lucrătoare de 

la data intrării în vigoare a deciziei respective. 

6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pun în seama Preşedintelui 

raionului Teleneşti. 

         7. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa persoanelor vizate şi intră 

în vigoare la data publicării pe site-ul oficial al Consiliului raional 

www.telenesti.md  şi/sau  site-ul  www.actelocale.md. 

 

 

      Preşedintele  şedinţei                                                           Vasile Guzun 

 

 Secretarul  Consiliului  raional                                                 Sergiu Lazăr 
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