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mun. Cahul

Nr.05/26-IV 11 octombrie 2018

Cu privire la primirea setului de documente
care atesti costul investifional al unor bunuri

in temeiul art. 43, art.74 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006
privind administralia publicd locald, art. 4 aliniatul 2) din Legea nr. 435-XVI din
28.12.2006 privind descentralizarea administrativd, Legii contabilitdlii nr. 113-XVI
din 27.04.2007, Legii nr. 523 din 16.07 .1999 cu privire la proprietatea publicd a
unitdlilor administrativ-teritoriale, Hotdririi Guvernului nr. 1235 din 10.11.2016
privind aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a costurilor
investilionale, formate in unna achiziliondrii de bunuri, servicii, construclii,
reconstruc{ii sau imbundtdlirii acestora din contul mijloacelor Fondului na{ional
pentru dezvoltare regionald qi din alte surse, examinind Actele de predare - primire
a setului de documente care atesti costul investilional al bunurilor qi serviciilor
achizilionate, construite, reconstruite sau imbundtdlite din contul mijloacelor FNDR
sau din alte surse nr. 5 din 30 mai 2018 qi nr. 6 din 13 septembrie 2018 in cadrul
proiectului "Modemizarca serviciilor publice locale in Republica Moldova",
avizelor Comisiilor consultative de specialitate, Consiliul Raional Cahul

DECIDE:
1. Se acceptd primirea in proprietatea publicd a Consiliului Raional Cahul a

costurilor investilionale transmise gratuit de citre Agenlia de Dezvoltare
Regionald Sud, al bunurilor qi serviciilor achizilionate din contul
mijloacelor financiare din Fondul Guvernului Elveliei prin intermediul
Agenliei de Cooperare Internationald a Germaniei GIZ, conform anexei nr.
1 qi nr. 2IaprezentaDecizie, in sumd totalS de 2 44I 942,47 lei.

2. Se pune in sarcina preqedintelui raionului, dl Ion Groza, sd dispund
inregistrarea in registrele contabile gi Registrul Patrimoniului Public al
Consiliului Raional Cahul a tuturor costurilor investilionale primite in
proprietatea publicd a Consiliului Raional Cahul.

3. Controlul executdrii prezerftei decizii se pune in sarcina preEedintelui
raionului, dl Ion Groza, qi Comisiei economie, reforme, buget, finanle gi

relalii transfrontaliere (pregedinte dl Bratu $tefan).
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