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Decizie nr. 4.7
proiect

din 13.05.2021 or.Leova

„ Cu privire la acceptarea primirii 
în proprietate a unor bunuri”

în conformitate cu art. 43 alin (1), lit. c) al Legii nr.436-XV I din 28.12 2006 ”privind administraţia 
publică locală”, art. 8 din Legea nr.523-XIV/1999 ”cu privire la proprietatea publică a unităţilor 
administrativ -  teritoriale”, art. 141 din Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152/2014, Hotărârii 
Guvernului nr. 904/2015 ”cu privire la aprobarea Programului naţional pentru îmbunătăţirea calităţii 
învăţării limbii române în instituţiile de învăţământ general cu instruire în limbile minorităţilor 
naţionale (2016 -  2020)”, circulara Ministerului Educaţiei Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova 
nr. 05/3 -  09/111 din 15.01.2021, demersul Direcţiei de învăţământ a Consiliului raional Leova, nr. 
01-8-19 din 01.022021, Consiliul raional Leova,

DECIDE:

1. Se acceptă primirea cu titlul gratuit a bunurilor materiale pentru dotarea cabinetelor de limba 
şi literatura română în instituţiile de învăţământ general cu predare în limbile minorităţilor naţionale 
şi dotarea instituţiilor de educaţie timpurie cu program în limbile minorităţilor naţionale (dicţionare, 
materiale didactice ilustrative total- 45 cu valoarea de bilanţ de 5883,00 lei, dotarea cabinetului de 
limba şi literatura română în Instituţia Publică Gimnaziul Cneazevca, s.Cneazevca cu tehnică de calcul 
în număr de 6 unităţi cu valoarea de bilanţ de 26547, 00 lei şi produse curriculare de implementare a 
modelelor de învăţare a limbii române în instituţiile de educaţie timpurie în număr de 170 cu valoarea 
de bilanţ de 5437, 50 lei, pentru a fi repartizate instituţiilor de învăţământ general şi instituţiilor de 
educaţie timpurie din raionul Leova.

2. Transmiterea se va efectua conform Regulamentului „ Cu privire la modulul de transmitere a 
bunurilor proprietate publică” aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901 din 31.12.2015.

3. Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează dl Alexandru Gospodinov, şef 
Direcţia învăţământ a Consiliului raional Leova.

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama dlui Priţcan Nicolae, preşedintele 
raionului Leova.

Preşedintele şedinţei 
Consiliului Raional

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului Raional Elena Copoţ


