
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

Proiect

DE crzlE N1. dry
ai" fu/-fuea!2Z2o2o

cu privire la acceptarea primirii in proprietate
a unui bun material

in conformitate cu :

- art. 4 al.2din Legea rc.43512006 privind descentarilzareaadministrativ[;

- art.43 din Legea-nr. 436l2}O6privind administratia publicalocal6; 
- .

- art. 8 din Legea nr. s;3llbgg cu privire la proprietatea publicd a unit6lilor

administrativ-teritoriale ;

- Hotardrea Guvernului- Republicii Moldova nr. 9}ll20l5 pentru aprobarea

Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publicd.

Jinind cont de DeciziaConsiliului sdtesc Topala, nr. 08/03 din 14.08.2020 cuprivire la

transmiterea autobusului Mercedes 614 D cdtre Consiliul raional Cimiqlia.

DECIDE:

l. Se accept6 primirea, cu titlul gratuit, din proprietatea satului Topala, in proprietatea

raionului Cimiqlia, a bunului mobil, dupi cum vrmeazd:

Se imputerniceqte dl Mihail Oldrescu, preEedintele raionului, sd instituie comisia de

predare-primire a bunului mobil indicat in prezenta decizie.

Controlul asrrpra execut[rii prezentei decizii se pune in sarcina preqedintelui raionului,

Mihail Oldrescu.

2.

3.

Denumirea bunului

Mercedes 614D, culoare
albd, 

certificate de inmatriculare

Total

Nr.
de
ord

Anul
produce
rii

Unitatea
de
m[surd

Preful
(lei)

Cant
itate
a

Suma
(lei)

Valoare
a uzurii
(lei)

1990 Buc6[i 32708,0 I 32708,0 32708,0I

32708.0 32708,0



4. Prezenta decizie se aduce la cunoEtinf[
raional Cimiqlia www. raioncimislia.md.

Preqedintele qedin{ei

Contrasemneazd
Secretarul consiliului

Coordonat:

riresedintele raionului('
Avizat de:

Secretarul consiliului

$ef interimar, SAP

Proiect elaborat de:

Contabiliului-qef, aparatul pregedintelui raionului

prin publicare pe pagina web a Consiliului

Netedu Gheorghe

/ Mihail Ollrescu

Gheorghe Netedu

Tamara Ciubotaru

f Fa
\% ratianaBulat

Notd informativl
la proiectul de decizie ,,Cu privire la acceptul primirii

unor bunuri materiale"

l. in leglturd cu solicitarea de a returna de la bilanful Primlriei Topala a unitalii de
transport neutilizate , care a fost transmis[ anterior de la bilanful Direc[iei invd!6m6nt
General Cimiqlia, se propune de a accepta transmiterea automobilului Mercedes 614
D, anul fabricirii 1990, culoare alb6, numere de inmatriculare 

 de la bilanful Primdriei satului Topala, la bilanful
Consiliului raional Cimiqlia.

Executant: Contabil-gef Bulat Tatiana




