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    DECIZIE nr. 8/7                                  
          din 21 decembrie  2018 

 

   „Cu privire la acceptarea în proprietatea publică 

           a Consiliului  raional  a unor unități de transport” 

 
Examinând Contractul de sponsorizare nr. 141/GL/FY19SP/2018, din 17 decembrie 2018 

cu referire la transmiterea gratuită din partea sponsorului (Asociația Obștească reprezentanța din 

Republica Moldova a Consiliului pentru cercetări și schimbări internaționale ”IREX”, 

implementator al Programului Novateca) către Consiliul raional a unui automobil, HG R. 

Moldova nr. 1135 din 21.11.2018 „Cu privire la transmiterea unor mijloace de transport”, în 

conformitate cu prevederile art. 2, lit. ”f”, din Legea nr. 523 –XIV din 16.07.1999 cu privire la 

proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, având în vedere avizul pozitiv al 

Comisiei Consultative pe probleme de economie buget şi finanţe, în temeiul art. 43 al. 1, 46 al 

Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică local, Consiliul raional Teleneşti, 

 

DECIDE: 

1. Se aprobă primirea cu titlu gratuit, în proprietatea publică a Consiliului raional Telenești, 

a unui automobil de model ”Chevrolet Aveo”, (VIN KL1TF 69FJFB122505), anul fabricării 

2015, transmis cu titlu gratuit de către Asociația Obștească reprezentanța din Republica Moldova 

a Consiliului pentru cercetări și schimbări internaționale ”IREX”, implementator al Programului 

Novateca.  

2. Se aprobă primirea cu titlu gratuit, în proprietatea publică a Consiliului raional Telenești, 

a doua  mijloace de transport de modelul: Opel Moviano anul fabricării 2014 numărul de 

înmatriculare CSD 456 , numărul de identitate (VIN) WOLVV34VEEB062170, valoarea de 

bilanț 511038,72 lei și Opel Moviano anul fabricării 2014 numărul de înmatriculare CSD 492 , 

numărul de identitate (VIN) WOLVV34VEEB062188, valoarea de bilanț 511038,72 lei 

3. Se aprobă transmiterea bunurilor nominalizate în punctul 1 și 2 al prezentei decizii, în 

gestiunea Direcției Generale Educație. 

4. Mijloacele de transport stipulate în punctele 1; 2 a prezentei decizii urmează a fi folosit 

după cum urmează: 

- automobil de model ”Chevrolet Aveo” de către Biblioteca Publică Raională ”Vasile 

Alecsandri” din or. Telenești pentru facilitarea activităților organizate de bibliotecile din raion, 

regiunea de nord a bibliotecilor care sunt afiliate Centrului de Excelență Regională Telenești și 

alte activități de specialitate ce ține de domeniul de activitate al bibliotecilor, organizate la nivel 

regional și național; 

- mijloacele de transport Opel Moviano se vor utiliza exclusiv pentru transportarea elevilor 

și a cadrelor didactice, conform regulilor stabilite în Regulamentul cu privire la transportarea 

elevilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 903/2014. 

5. Primirea – predarea bunului 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. 
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6. Se împuternicește Președintele raionului pentru a delega membrii în cadrul comisiilor de 

predare primire în proprietate/comodat și de a semna contractul de comodat.  

7. Controlul asupra executării prezentei decizii se pun în seama Vicepreşedintelui raionului 

pentru probleme sociale. 

   8. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa titularilor funcțiilor vizate, se publică 

pe site-ul www.telenesti.md , inclusiv în buletinul informativ „Monitorul de Telenești” şi intră în 

vigoare la data includerii în Registru de Stat al actelor locale. 
 

                   Preşedintele  şedinţei                                                         Veaceslav Sîrbu 

 

              Secretarul  Consiliului  raional                                                 Sergiu Lazăr 
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