REPUBLICA MOLDOVA
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РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОННЫЙ СОВЕТ КАХУЛ
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PROIECT

DECIZIE
mun. Cahul
Nr. ______

din _______ 2020

Cu privire la transmiterea unor bunuri
În temeiul art.8 alin.(4) din Legea Republicii Moldova nr.523/1999 cu privire la
proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, art.43 alin.(1) lit.(c) din Legea
nr.436/2006 privind administraţia publică locală, art.9 alin.(1) şi art.14 alin.(1) din Legea
nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Hotărîrii Guvernului nr.
901/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor
proprietate publică, Ordinului Ministrului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015 ,,Cu privire la
aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice
privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar”, Deciziei Consiliului
local Cucoara nr.03.02.2020 „Cu privire la acceptarea unor bunuri”, avizului Comisiei
consultative de specialitate economie, reforme, buget, finanţe şi relaţii transfrontaliere,
Consiliul Raional Cahul
DECIDE:
1. Se acceptă transmiterea, cu titlu gratuit şi cu acordul Consiliului local Cucoara, din
proprietatea publică a raionului (administrarea Consiliului Raional Cahul și gestiunea
Centrului de Tineret Cahul), în proprietatea publică a comunei Cucoara, a bunurilor
materiale conform anexei la prezenta decizie.
2. Preşedintele raionului Cahul, în comun cu primarul comunei Cucoara, vor institui
comisia de transmitere a bunurilor și vor asigura transmiterea, în termen de 30 de zile,
a bunurilor menționate în anexă, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu
privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 901/2015.
3. Controlul executării prezentei decizii va fi exercitat de vicepreşedintele raionului, dl
Vladimir Calmîc, și de Comisia consultativă de specialitate economie, reforme,
buget, finanţe şi relaţii transfrontaliere.
Preşedintele şedinţei
Consiliului Raional Cahul
Contrasemnează:
Secretarul
Consiliului Raional Cahul

Cornelia PREPELIȚĂ

Elaborat: A. Popov, șef Serviciul tineret și Sport
Coordonat: V. Calmîc, vicepreşedintele raionului
Avizat pentru legalitate: L. Raileanu, specialist principal (jurist)
Avizat: C. Prepeliţă, secretarul Consiliului Raional

_______________
_______________
_______________
_______________

Anexă
la Decizia Consiliului Raional Cahul
Nr.
din
2020

Lista bunurilor transmise cu titlu gratuit
în proprietatea publică a comunei Cucoara
UAT
beneficiară
Comuna
Cucoara

Obiectul transmis
Plăcuțe de
compozit
Țeavă metalică

TOTAL

Baza legală de
achiziționare
Decizia CR Cahul

Unitatea de
măsură
buc.
m

Cantitatea
40
52

Suma,
lei
4 760
3 900
8 660

