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REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL ŞTEFAN VODĂ 

 

DECIZIE nr. 7/6 

din 18 noiembrie 2021 

 

Cu privire la expunerea pentru licitație publică  

a unui mijloc de transport 

 

Aferent demersului directorului IP Liceul Teoretic “Ștefan Vodă” nr.01/31/399 din 08.11.2021;  

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 136 din 10.02.2009 și raportului de 

evaluare nr. 0367288 din 25.07.2021 al Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova; 

În baza art. 43 alin. (2), art. 46 și art. 77 alin.(5) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 

privind administrația publică locală, Consiliul raional Ştefan Vodă DECIDE: 

1. Se expune la licitație publică de comercializare a autoturismul de model GAZ 52, administrat de  

IP Liceul Teoretic “Ștefan Vodă”, cu numărul de înmatriculare SVAF 0039, anul producerii 1985, 

nr. șasiului (cadrului) 0832754, cu prețul inițial de comercializare în mărime de 21668 (douăzeci 

și una mii șase sute șaizeci și opt) lei 00 bani. 

2. Se instituie Comisia pentru licitație publică (în continuare Comisia) de comercializare a bunului 

specificat în pct.1 al prezentei decizii în următoarea componență nominală: 

Președinte: Vladimir Baligari, vicepreședinte al raionului; 

Secretar:  Tatiana Solomițchi, specialist principal al direcției economie și atragerea investițiilor; 

Membri:    Elena Cornițel, director al IP Liceul Teoretic “Ștefan Vodă”; 

                   Natalia Frumos, contabil-șef al direcției finanțe; 

                   Reprezentantul delegat de Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ștefan Vodă. 

3. Comisia va aproba și va aduce la cunoștință publică prin publicare avizul informativ privind 

desfășurarea licitației de comercializare a bunului specificat în pct.1 al prezentei decizii, care va 

include data, ora și locul desfășurării, obiectul și locul aflării lui, parametrii tehnici, prețul inițial 

de comercializare, taxa de participare, telefoane de contact. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Vladimir Baligari, vicepreședinte al 

raionului Ștefan Vodă. 

5. Prezenta decizie se include în Registrul actelor locale (actelocale.gov.md), se publică pe pagina 

web a Consiliului raional Ştefan Vodă şi se aduce la cunoștință: 

Direcției finanțe; 

Direcției generale educație; 

Persoanelor vizate; 

 

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                                               

    Contrasemnează 

 Secretarul Consiliului raional                                                              Ion Ţurcan 

 


