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                                                                                                                               PROIECT 

  DECIZIE nr. 4/                                  
                                                                                                                                                    

          din 05 noiembrie 2020       

 

        Cu privire al transmiterea cu titlu gratuit 

  a combustibilului solid unor instituții publice din raion 

Examinând notele informative a șefului interimar a secției Construcții, Arhitectură, 

Gospodărie Comunală și Drumuri și șefului Direcției Economie, ținând cont de 

demersurile cu referire la acordarea combustibilului solid din rezerva Consiliului raional, 

în conformitate cu art.4 al. (2) lit. ”a” și ”g1”, al Legii nr. 435/2006 privind descentralizarea 

administrativă, art. 8 al. (4) al Legii  nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publică a 

unităţilor administrativ  teritoriale, având în vedere avizul comisiei consultative pentru 

probleme de economie buget şi finanţe, în temeiul art. 43 al. 1, lit. ”c”, al Legii nr. 

436/2006 privind administrația publică local, Consiliul raional, 

DECIDE: 

 

1. Se act de intenția de achitarea a rentei la utilajul de producere a 

biocombustibilului, pentru lunile februarie - decembrie 2020, sub formă de marfa 

(brichete),  în  PPP  a partenerului  privat Î. I. Darabană  Iurie, ce constituie sumă de  

16500 (șaisprezece mii cinci sute) lei, iar  în cantitate reprezintă  -  6600 kg de brichete. 

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

raional Telenești  a masei lemnoase în volum total de 56 metri steri, conform anexei nr. 1 

și 6600 kg de brichete conform anexei nr. 2   

2. 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. 

3. 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.  

4. Comisia de predare – primire a bunurilor nominalizate în pct. 1 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. 

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

raionului Teleneşti. 

        6. 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 Registrul de Stat al actelor locale. 

 

      Preşedintele  şedinţei                                                            

 

 Secretarul interimar al Consiliului raional                               Vasilii Bulat 
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Anexa nr.1  

La decizia nr. din 05.11.2020 

Nr. 
d/o 

Denumirea instituției publice Masa lemnoasă, m3 

1 IP Gimnaziul Nucăreni 6 

2 IP Gimnaziul Pistrueni 6 

3  IP Gimnaziul Tîrșiței 6 

4 IP Gimnaziul Brînzeni 5 

5 Primăria Chiștelnița 6 

6 Primăria Leușeni 3 

7 OMF Suhuluceni 5 

8 Primăria Suhuluceni 5 

9  IP Gimnaziul Sărătenii Vechi 7 

10 Centrul de sănătate Căzănești 7 

 Total: 56 

 

 
Anexa nr.2  

La decizia nr. din 05.11.2020 

Nr. 
d/o 

Denumirea instituției publice Brichete, kg 

1 IP Gimnaziul Cîșla 2 600 

2 Centrul de creație, filiala Verejeni 2 000 

3  Școala de arte plastice „N. Moisei”, filiala 
Chiștelnița  

2 000 

 Total: 6 600 

   

 

 

 

 

 

 
    NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de Decizie nr.     din  05 noiembrie  2020 

cu privire la folosirea rațională a masei lemnoase obținute în urma defrișării arborilor de pe marginea 

drumurilor L295 „Vadul-Leca Nou – Căzănești – Tîrșiței” și L299 „Drum de acces spre s.Sărătenii Vechi” 
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) 

Proiectul Decizie cu privire la folosirea rațională a masei lemnoase obținute în urma 
defrișării arborilor de pe marginea drumurilor L295 „Vadul-Leca Nou – Căzănești - 
Tîrșiței” și L299 „Drum de acces spre s.Sărătenii Vechi”, a fost elaborat de către Secția 
Construcții, Arhitectură, Gospodărie Comunală și Drumuri. 
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(2
) 

Proiectul Decizie cu privire la folosirea rațională a masei lemnoase obținute în urma 
defrișării arborilor de pe marginea drumurilor L295 „Vadul-Leca Nou – Căzănești - 
Tîrșiței” și L299 „Drum de acces spre s.Sărătenii Vechi”: 
Art.1 (2), art. 5 (3) al Legii drumurilor, nr.509-XIII din 22 iunie 1995, art.43 al. (1) lit. c), 
art. 46 al Legii nr436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, autorizația 
pentru tăieri în fondul forestier și în vegetația forestieră din afara fondului forestier 
nr.P - 0262/2020 din 11.06.2020 eliberată de Agenția de mediu, actul nr.51 de 
examinare fitosanitară a vegetației foristiere,  efectuată de colaboratorii Institutului de 
Cercetări și Amenajări Silvice. 
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Scopul proiectului de decizie este să asigure folosirea rațională a masei lemnoase total 
56 m3 și anume repartizarea masei lemnoase obținute instituțiilor publice din raionul 
Telenești, care se încălzesc cu lemne, lista instituțiilor se anexază. Anexa nr.1. 
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) 

Tăierea a 135 de arbori cu vărsta înaintată care prezintă pericol la circulația 
transportului auto și a pietonilor, de pe marginea drumurilor L295 „Vadul-Leca Nou – 
Căzănești - Tîrșiței” și L299 „Drum de acces spre s.Sărătenii Vechi”, tăeri de regenerare. 
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Proiectul Decizie cu privire la folosirea rațională a masei lemnoase obținute în urma 
defrișării arborilor de pe marginea drumurilor L295 „Vadul-Leca Nou – Căzănești - 
Tîrșiței” și L299 „Drum de acces spre s.Sărătenii Vechi”este intemeiat de Art.1 (2), art. 5 
(3) al Legii drumurilor, nr.509-XIII din 22 iunie 1995, art.43 al. (1) lit. c), art. 46 al Legii 
nr436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, autorizația pentru tăieri 
în fondul forestier și în vegetația forestieră din afara fondului forestier nr.P - 0262/2020 
din 11.06.2020 eliberată de Agenția de mediu, actul nr.51 de examinare fitosanitară a 
vegetației foristiere,  efectuată de colaboratorii Institutului de Cercetări și Amenajări 
Silvice.  
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) Nu necesită mijloace financiare.  

Șef interimar Secție Construcții, Arhitectură, Gospodărie comunală și Drumuri                             Ciobanu V.  

 

                                                         Nota   informativă  

                                        La proiectul  de decizie  nr. 4/ din 05.10.2020 

 

 

Inițiatorul Proiectului: Comisia  privind asigurarea  monitorizării  și controlul  realizării  

proiectelor de parteneriat –public-privat  în raionul Teleneşti 

Baza  legală: Contractului de concesiune nr. 39 din 12.11.2013; 

Acordul de asociere nr. 3 din 15.02.2019; 

Legii nr. 435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă; 

Legii nr. 523 din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publica a unităților administrativ 

– teritoriale; 

Regulamentului cu privire la biocombustibilul solid, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1070 din 27 decembrie 2013.  

 

Scopul : achitarea rentei pentru anul 2020, cu recomandarea Comisiei privind monitorizarea 

și controlul realizării proiectelor de PPP. 

 

Argumentarea. Comisia  privind asigurarea  monitorizării  și controlul  realizării  proiectelor de 

parteneriat –public-privat  în raionul Teleneşti a examinat în cadrul  ședinței  din  28 octombrie  

2020 cererea  nr.19 din 12,05,2020 parvenit de la partenerul privat  ÎÎ,,Iurie Darabana,, cu privire 

la achitarea rentei în produse (brichete).   

Comisia propune livrarea în contul rentei  produse cu preț de livrare al mărfii de 2,5 lei/kg inclusiv 

TVA. Brichetele se propune de a fi livrate tot la instituțiilor de educație care au un buget auster, nu 

acoperă  în  totalitate cheltuielile. 

 

șeful  direcției economie                                                                                                 

                      

Loreti  Anton                    
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