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REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL $TEFAN VODA

DF"CIZIE nr. 4ll2
din 17 septembrie2020

Cu privire la expunerea pentru viruarc
prin licitafie publicd a unor mijloace de transport

Aferent demersurilor Contabilului-qef, aparatul preqedintelui raionului
alimenta{ie nr.43 din 05.08.2020;
In conformitate cu prevederile Regulamentului privind licitafiile cu strigare gi cu reducere, aprobat

prin Hotirdrea Guvemului Republicii Moldova nr.136 din 10.02.2009 gi raportului de evaluare
nr. 0365130 din03.07.2020 al Camerei de Comerf qi Industrie a Republicii Moldova;
inbaza art. 43 alin. (2), art. 46 $i art. 77 alin. (5) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006

privind administratia publicd locald, Consiliul raional gtefan Vodd DECIDE:
1. Se expune la licitalie publicd de comercializare aunor mijloace de transport, dupd cum urmeaz6:
1.1. Autoturismul de model GAZ2410, administrat de aparatul preqedintelui raionului, cu numdrul
de inmatriculare TG AH 535, anul producerii 1988, nr. motorului 31986, nr. qasiu 0180515, cu
preful inifial de comercializare in mdrime de 7835 (qapte mii opt sute treizeci qi cinci) lei MD.
1.2. Autoturismul de model VAZ 21213, administrat de direclia agriculturd qi alimentafie, cu
numdrul de inmatriculare SV AH 005, anul producerii 2003, nr. motorului 7286683,
nr. qasiu XTA2123031737320, cu pretul inifial de comercializare in mdrime de 10029 (zece mii
doudzeci qi noud) lei MD
2. Se instituie Comisia pentru licitalie publicd (in continuare Comisia) de comercializare a bunului
specificat in pct. I alprezentei decizii in urmitoarea componentl nominald:

Preqedinte: Vladimir Baligari, vicepreqedinte al raionului;
Secretar: Lidia Grigoriev, specialist principal, direcJia economie qi atragerea investitiilor;
Membri: Natalia Frumos, contabil-gef, direc{ia finante;

Valentin Cogciug, qef, serviciul de deservire a clddirilor;
Reprezentantul delegat de Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul $tefan Vod6;

3. Comisia va aproba gi va aduce la cunogtinJd publicd prin publicare avizul informativ privind
desftgurarea licitaliei de comercializare a bunurilor specificate in pct. I al prezentei decizii, care va
include data, ora pi locul desfbqurdrii, obiectul gi locul aflErii lui, parametrii tehnici, pre{ul ini}ial de
comercializ are, taxa de participare, telefoane de contact.
4. Controlul asupra executirii prezentei decizii se atribuie dlui Vladimir Baligari, vicepreqedinte al

raionului $tefan Vodd.
5. Prezenta decizie se aduce la cunoqtin{d:

Oficiului teritorial Cdugeni al Cancelariei de Stat;
Aparatului preqedintelui raionului;
Direcliei agriculturd ;i alimentafie;
Persoanelor vizate;
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