DECIZIE nr.
din 2021
or.Rezina.

proiect

„ Cu privire la solicitarea acordului de transmitere (returnare) din proprietatea
raionului Rezina în proprietatea orașului a bunurilor legate de „Orășelul siguranței
rutiere pentru copii”
Examinînd demersul Inspectoratului de poliție Rezina nr. 34/45 din 11.06.2021 privind
identificarea resurselor financiare pentru îmbunătățirea condițiilor de activitate a „Orășelul
siguranței rutiere pentru copii”, nota informativă a primăriei orașului Rezina despre solicitarea
acordului de returnare din proprietatea raionului a bunurilor legate de „Orășelul siguranței rutiere
pentru copii”, în temeiul art.14 alin.(1) din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică
locală, art.8 alin.(6) din Legea nr.523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităților
administrativ teritoriale, art.9 alin.(1) din Legea nr.121/2007 privind administrarea şi
deetatizarea proprietăţii publice, consiliul orăşenesc Rezina, raionul Rezina,
DECIDE:
1. Întru identificarea resurselor financiare pentru îmbunătățirea condițiilor de activitate a
„Orășelului siguranței rutiere”, se solicită consiliului raional Rezina transmiterea (returnarea) cu
titlul gratuit din proprietatea raionului în proprietatea orașului, a bunurilor transmise prin decizia
consiliului orășenesc nr.3/6 din 19 aprilie 2019, după cum urmează:
nr.
d/o

Denumirea bunurilor

Unitatea
de
măsură
buc

Cantitatea

Suma (lei)

3

Lucrări de amenajare a terenului de
instruire "Orăşel pentru copii"
Bicicletă FOREST,marimea24 pentru
copii da la 8-9 ani
Bicicletă RACE, marimea 20

4

Bicicletă STAR, marimea 20(verde)

buc

4

6666,67

5

Cască pentru copii set (albastru, roz)

buc

12

3000,00

6

Set de protecție pentru copii (albastru, roz) buc

12

3000,00

7

Trotinetă analogică Orion 164

buc

5

1666,67

8

Trotineta Destinatie

buc

5

1875,00

9

Set de protecție pentru copii și adolescenți
pentru trotinete
Mașina electrică pentru copii cu pedale
POLITIA
DLP XGA Projector 3300 Lum 15000:
1BenQ "MX532" White Lamp Kit
(5J.JC705.001) Projector Bag BGQS01
Tripod 203x152 BenQ 100"4:3 MVC

buc

10

2500,00

buc

1

3916,67

buc

1

7225,00

buc

1

1390,00

1
2

10
11

12

1.0

998496,40 lei

buc

4

10666,67

buc

4

9333,34

13

NB ASUS15.6 x542 UR Grey(Core i37100U 4Gb1 Tb) 15.6 NB bag-Kingsons
buc
K8320 W, Laptop bag.Blak Mouse Genius
DX-125 USB Blak Windows 10 Pro 64
Bit Eng Intl 1 pk DSP OEI DVD
Total

1

10495,00

1060231,42

2. Primarul or.Rezina va urmări mersul executării prezentei decizii.
3.Primăria or.Rezina va aduce la cunoștința publică prezenta decizie și o va plasa pe siteul www.actelocale.gov.md.
Preşedinte al şedinţei
Secretarul consiliului orăşenesc

Lilia Răileanu

Coordonat:
primarul or.Rezina

Simion Tatarov

viceprimarul or.Rezina

Gheorghe Gîncu

arhitect șef al orașului

Anisia Udrea

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul deciziei consiliului orășenesc „ Cu privire la solicitarea acordului de
transmitere (returnare) din proprietatea raionului Rezina în proprietatea orașului a bunurilor
legate de „Orășelul siguranței rutiere pentru copii”
1. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și scopul.
Proiectul deciziei a fost elaborat întru îmbunătățirea condițiilor de activitate a „Orășelului
siguranței rutiere”: salubrizarea periodică și înlăturarea arborilor care ar putea distruge învelișul
asfaltic, dotarea grădinițelor de copii cu a cîte 5-10 complete de uniformă polițenească pentru
vîrstele 4-6 ani, procurarea echipamentului sportiv (trotinete, biciclete, alt inventar), amenajarea
grupului sanitar (viceu, lavuar) cu conecatrea acestuia la rețelele orășenești și realizarea
competențelor de către consiliul orășenesc prevăzute art.14 alin.(1) din Legea nr.436/2006
privind administraţia publică locală, art.8 alin.(6) din Legea nr.523/1999 cu privire la
proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale, consiliul local are drept de inițiativă și
decide în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care țin de
competența altor autorități publice.
2. Principalele prevederi ale proiectului
Prin intermediul prezentului proiect de decizie se propune de a solicita consiliului raional
Rezina transmiterea (returnarea), cu titlul gratuit din proprietatea raionului a bunurilor transmise
prin decizia consiliului orășenesc nr.3/6 din 19 aprilie 2019, pentru o gestionare eficientă și
calitativă.
3. Fundamentarea economico-financiară
Prezentul proiect de decizie va necesita cheltuieli financiare precum conectarea la rețeau de
canalizare, amenajarea și salubrizarea terenului, echipament respectiv.

Secretarul consiliului orășenesc Rezina

Lilia Răileanu.

