
REPUBLICA MOLDOVA 

 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI 

 

Proiect  

Decizie nr. 3/17 

din  21 mai 2020             or. Nisporeni 

 

,,Cu privire la luarea la evidență contabilă și permisiunea 

transmiterii cu titlu gratuit a  materialelor de  

construcție obținute în urma lucrărilor de  

demolare la obiectul ,,Reconstrucția drumului local 

L 402 “Păruceni – Seliște–Vînători”, r. Nisporeni” 

 
 În conformitate cu al. (1) lit. c)  art. 43, art. 46 alin.(1) din Legea nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind 

administrația publică locală, Legea nr. 435 – XVI privind descentralizarea administrativă din 28.12.2006, 

Legea 397 din 16.10.2003 privind finantele publice locale, Legea contabilității nr. 113 din 27.04.2007Legii 

nr.523 din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, al (1) art. 9 din 

Legea nr. 121 din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, Regulamentului cu 

privire la modul de transmitere a bunurilorproprietate public, aprobatprin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 

31.12.2015 și urmărind scopul realizării materialelor de construcție apărute în urma demolării la obiectul 

”Reconstrucția drumului local L 402 “Păruceni – Seliște – Vînători”, r. Nisporeni” , Consiliul 

raional : 

Decide: 
 

1. Se va lua la evidența contabilă materialele de construcție apărute în urma demolării la obiectul 

”Reconstrucția drumului local L 402 “Păruceni – Seliște – Vînători”, r. Nisporeni” , 

conform procesului verbal din 08.05.2020 „al ședinței de evaluare a materialelor de construcție, 

obținute în urma lucrărilor de demolare (proces-verbal, anexă - 2 file). 

2. Se permite transmiterea cu titlu gratuit a 104 m/l (104 buc)de borduri cu prețul de 120,00 lei/buc, 127 

m3piatră din bucăți de borduri cu prețul de 77,00 lei/m3, 12 inele cu diametrul de 2 m cu volumul de 

1,38 m3/buc cu prețul de 621,00 lei/buc, obținute în urma lucrărilor de demolare, proprietate publică a 

Consiliului raional în proprietate publică a Consiliului comunal Seliște. 

3. Transmiterea bunurilor  se va efectua conform Regulamentului cu privire la modul de transmitere a 

bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31.12.2015 după 

adoptarea de către Consiliul comunal Seliște a Deciziei cu privire la acceptarea primirii în proprietatea 

publică a bunurilor sus-indicate. 

4. Se împuternicește președintele raionului, dnul Vasile MĂRCUȚĂ, cu dreptul de a institui prin 

dispoziție comisia de predare-primire a bunurilor. 

5. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Dlui Vasile MĂRCUȚĂ, președintele raionului. 

 

Președintele ședinței  

Consiliului raional             

   

Secretar-interimar 

Consiliului raional                                                                            Sergiu Zmeu 

 

Contrasemnat 

Serviciul juridic 



                 Proiectul deciziei date a fost elaborat la propunerea Președintelui raionului 

Vasile Mărcuță și întocmit de Savelie Tipa, șef Secția construcții și dezvoltarea 

teritoriului, persoana ce înaintează problema vizată. 

                                                                          _________________ 

Aviz 

asupra proiectului de decizie ,, Cu privire la luarea la evidență contabilă și permisiunea 
transmiterii cu titlu gratuit a  materialelor de construcție obținute în urma lucrărilor de 

demolare la obiectul ,,Reconstrucția drumului local 

L 402 “Păruceni – Seliște–Vînători”, r. Nisporeni” 

 

Serviciul juridic a examinat proiectul de decizie propus spre examinare în ședința 

Consiliului raional pentru data de  21  mai curent. 

 Proiectul dat are caracter public, obligatoriu, general și impersonal, cu efect 

juridic ce permite integrarea organică în cadrul normativ în vigoare, evitîndu-se 

formulări și termeni ce ar permite o interpretare cu sens ambiguu și neuniformă. 

 Proiectul deciziei date este corelat cu prevederile actelor normative de nivel 

superior și de același nivel cu care se află în conexiune, referindu-se exclusiv la 

subiectul vizat. 

 Proiectul deciziei date nu depășește atribuțiile Consiliului raional, corespunde 

principiilor activității de elaborare și categoriei actelor administrației publice locale de 

nivelul doi. Normele de tehnică legislativă sunt aplicate în modul corespunzător 

proiectelor de decizii. 

 Avînd în vedere cele expuse supra, Serviciul juridic susține conceptual proiectul 

deciziei înaintat în formularea propusă. 

 

 

Serviciul juridic                                                                        Sergiu Zmeu       

 
                                           

 


