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                                                 NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

Cu privire la transmiterea în gestiune cu titlul gratuit a automobilului de 

serviciu(proprietate publică a Direcției Generală Asistență Socială și Protecție a Familiei) 

Consiliului raional Ungheni 

 

1.Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

       Proiectul deciziei este elaborat de către Direcția Generală Asistență Socială și protecție a 

Familiei 

2.Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite 

       Proiectul deciziei este elaborat în temeiul prevederilor art.43 alin.(1) lit.c) al Legii privind 

administrația publică locală nr.436 din 28 decembrie 2006, Regulamentul cu privire la modul de 

transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 

decembrie 2015 ( prevede procedura de transmitere a bunurilor proprietate publică), la solicitarea 

conducerii raionului. Finalitatea urmărită constă în obținerea actului juridic al Consiliului raional 

care va permite transmiterea în gestiune cu titlul gratuit a automobilului de serviciu (proprietate 

publică a Direcției Generală Asistență Socială și Protecție a Familiei) Consiliului raional 

Ungheni. 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

       Proiectul deciziei este elaborat în temeiul prevederilor art.43 alin.(1) lit.c) al Legii privind 

administrația publică locală nr.436 din 28 decembrie 2006 și prevede aprobarea transmiterii în 

gestiune cu titlu gratuit a automobilului de serviciu (proprietate publică a Direcției Generală 

Asistență Socială și protecție a Familiei) de model Dacia-Duster numărul motorului R013395, 

caroseria VF1HJD40061576898, anul fabricării 2018, numărul de înmatriculare AVD 589, stare 

tehnică bună, costul 299500,00 lei Consiliului raional Ungheni. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

       Proiectul deciziei nu înregistrează careva costuri și respectiv nu necesită completarea unor 

resurse financiare suplimentare. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

      Proiectul deciziei reprezintă un proiect de act normativ care nu necesită completarea, 

modificarea și/sau abrogarea unor alte acte normative. 

 
 

 

 


