
  

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărârii Guvernului  

cu privire la transmiterea unor bunuri  

 

1. Numele inițiatorului și autorului, precum și a participanților la elaborarea 

proiectului 

 Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (în continuare ANSA), în 

colaborare cu Consiliul raional Taraclia a elaborat prezentul proiect de hotărâre în 

vederea transmiterii cu titlu gratuit a unor bunuri. 

     2. Condițiile care impun elaborarea proiectului de act normativ și finalități  

urmărite 

 Prezentul proiect are ca scop îmbunătățirea cu tehnică a autorității publice locale 

și anume în vederea utilizării pe căile de acces anevoios în condiţiile meteorologice 

nefavorabile, drumuri nepracticabile pe timp de toamnă-iarnă.  

 

     3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențiere elementelor noi 

         În contextul înaintării demersului președintelui Consiliului raional Taraclia cu 

privire la transmiterea de la  Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor  către 

administrația publică locală Taraclia, precum și urmare a acordului exprimat în acest 

sens de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, dar și aprobarea Deciziei 

Consiliului raional Taraclia cu privire la acceptarea transmiterii unor bunuri, s-a elaborat 

prezentul proiect de Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri, în temeiul 

prevederilor art.2 lit.c) și art.8 alin (2) și alin. (3) din Legea nr. 523/199 cu privire la 

proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale și art.6 alin. (1)  lit. a) și art.14 

alin.(1) lit. b) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății 

publice. 

        Prezentul proiect propune transmiterea, cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului 

raional Taraclia, din proprietatea publică a statului, gestiunea economică a Agenției 

Naționale pentru Siguranța Alimentelor, în proprietatea publică a Consiliului raional 

Taraclia, a următoarelor bunuri:  



1. Autoturism VAZ 21214 (Niva), anul fabricației 2005, numărul caroseriei 

capacitate motor - 1690 cm3, numărul caroseriei - XTA21214051774667, capacitatea 

motorului 1690cm3, benzină, nr. de înmatriculare TR AL 854, nr. de inventar 31500322, 

prețul inițial de bilanț  97964,00 lei, amortizarea 100%; 

2. Instalație de gaz la mașină, nr. de inventar 31403814, prețul inițial de bilanț 

7100,00 lei, introdus în exploatare în anul 2012, amortizarea – 100%.  

Mijloacele fixe menționate vor fi utilizate în beneficiul comunității și anume pentru 

utilizare pe căi de acces anevoios pe timpul toamnă-iarnă. 

 Conform deciziei nr. 1/8 din 20 ianuarie 2020, Consiliul raional Taraclia a 

exprimat acordul cu privire la primirea în proprietatea publică a Consiliului raional a 

bunurilor (conform anexei). 

Transmiterea bunurilor se va efectua în corespundere cu prevederile 

Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.901/2015 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2016, nr.1 art. 2). 

 

           4. Fundamentarea economico-financiară 

 Implementarea proiectului nu va atrage cheltuieli financiare suplimentare. 

           5. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative 

 Proiectul de hotărâre nu va necesita modificarea altor acte normative. 

          7. Respectarea transparenței în procesul decizional 

 Proiectul de hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri a fost plasat pe pagina 

web al ANSA, compartimentul Transparență decizională, directoriul Proiecte ANSA. 

         8. Denumirile autorităţilor şi instituţiilor care au efectuat avizarea şi expertiza 

proiectului 

          Denumirile autorităţilor şi instituţiilor care au efectuat avizarea şi expertiza 

proiectului vor fi indicate ulterior. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


