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Cu privire la acceptarea primirii

unor bunuri rnateriale

in conforrnitate cu:

- art.4 al.2 din Legea privind descentarilzarea administrativd nr.43512006;

- art. 43 din Legea privind administrafia publicd local[ nr.4361 2006;

- art. 46 din Legea cu privire la proprietatea publicd a unit[lilor administrative teritoriale

w.52311999;
- Hotirirea Guvernului Republicii Moldova nr.90l din 31.12.2015 pentru aprobarea

Regularnentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate public6:

- Decizia Consiliului or[qenesc CimiElia, nr. 03106 din 27.05.2020, Consiliul Raional

Cimiqlia
DECIDE:

1, Se acceptd primirea, cu titlul gratuit, din proprietatea oraqului Cimiqlia, in proprietatea

raionului Cimiqlia, a bunurilor materiale dupd cum urmeazd

Nr Denumirea

bunului

Anul Unitatea

de rndsur[

Pre!ul

(lei)
Cantit

atea

Suma

(lei)
Valoarea

uzurii (lei)

1 Aparat de aer

conditionat

20t5 Buciti 4785,71 7 33500,00 26800.00

Total 33 500"00 26800.00

2. Se desemneazI membri ai comisiei de predare-primire a bunurilor materiale din partea

Consi liului raional Cimiql ia urmitoarele persoane :

o Grosu Ghenadie, vicepreqedintele raionului

o Bulat Tatiana, contabil-;ef, aparatul preqedintelui

o Cazacu Veronica , qef Serviciul Arhivd Cimi;lia.

3. Controlul asupra executdrii prezentei decizii se pune in sarcina preqedintelui raionului,

Mihail OlErescu.

4. Prezenta decizie se aduce la cunoqtinlI prin publicare pe pagina web a Consiliului

raional Cimiqlia www. raioncimislia.md.

Preqedintele qedintei

Secretarul consiliului Netedu Gheorghe



Coordonat: Preqedintele raionului

Avizat Secretarul consiliului

Specialist PrinciPal SAP (urist)

Proiect elaborate de:

Oldrescu Mihail

Netedu Gheorghe

OLLupuqor Liudmila

Bulat Tatiana

Nota informativd

la proiectul de decizie ,,Cu privire Ia acceptul primirii

unor bunuri materiale"

Direcfia invSldmint General Cimiqlia, in perioada cind, in baza contractului

de loca{iune, era amplasatd in clddirea proprietate a oraqului, amplasatd inor.

Cimiqlia, str. Decebal, nr. 9 a procurat aparate de aier condilionat din surse

proprii pe care le-a instalat in clddirea respectivS.' 
La ixpirarea contractului de locafiune, Direcfia Invdfdmint General a

transmis aparatele de aier condilionat in proprietatea oraqului. lnbaza Deciziei

nr.05/15 din 20.08.2019 etajul II a clddirii din str. Decebal nr.9 a fosttransmis

in comodat pentru o perioadd de 30 ani Consiliului raional Cimiglia, pentru

amplasarea acolo a Serviciului raional de Arhiv6.

Prin Decizia Consiliului ordEenesc CimiElia, nr. 03/06 din 27.05.2020 sa dispus

transmiterea in proprietatea raionului a aparateleor de aier condilionat respective.

Ca urmare, se propune acceptul primirii aparatelor de aer condilionat

amplasate in clddirea sus-menlionatd in proprietatea raionului.

Contabil-Eef Bulat Tatiana
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