
REPUBLICA MOLDOVA
PR-E$EDINTELE RAION ULUI STEFAN VODA

din ,, 22

Cu privire la instituirea comisiei

in scopul gestionirii eficiente bunurilor proprietate publicd, oblinute in cadrul proiehrlui proiectului
"Lucrari de constructie a drumului intercomunitar Marianca de Jos - FeEtelila cu extinderea spre biserica
parohiala - 3,5 km, din r-l Stefan Voda" din contul mijloacelor financiare alocate din Fondul de Dezvoltare
Regionala, Agentia de Dezvoltare Regionala Sud;

In conformitate cu pct. 9, alin 3), lit.d din "Regulamentul cu privire la modul de transmitere a

bunurilor proprietate publica" aprobat prin Hotdrdrea Guvemului Republicii Moldova nr.901 din
31.12.2015

inbazaart.53 al. (2),lit. a), ar1. 5a al. (1), (3) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administralia publicd locald, pregedintele raionului DISPUNE:

1.Se constituie Comisia cu privire la transmiterea in mod gratuit a bunurilor proprietate publicd, obJinute
in cadrul proietului proiectului "Lucrari de constructie a drumului intercomunitar Marianca de Jos -
FeEtelila cu extinderea spre biserica parohiala - 3,5 km, din rl Stefan Voda" din contul mijloacelor
financiare alocate din Fondul de Dezvoltare Regionala, Agentia de Dezvoltare Regionala Sud in
uImatoarea componente:
Presedinta comisiei: Barbei Valentina, vecepregedinta CR Stefan Vod5,
Secretarul comisiei: Colun Valentina, specialisti superioari DCGCD
Membrii comisiei: Afanasiev Iurie, Eef DCGCD,

Carai Liudmila, gefa serviciului contabil, aparatul preqedintelui,
Rosca Maia, arhitecte-$e{E a raionului, aparatul pregedintelui,
Frumos Natalia, gefa contabild, direclia finanJe,
Moruz Igor, specialist principal DCGCD.

2. Comisia de transmitere are urmitoarele atribufii:
- examinarea bunuri.lor supuse transmiterii la locul amplasirii acestora;
- in caz de necesitate, asigurarea efectudrii inventarierii bunurilor antrenate in transmitere;
- asigurarea perfectdrii, dupd caz, a bilanlului, bilanfului consolidat sau de reparti{ie;
- perlectarea actelor de transmiterei
- inaintarea actelor de transmitere spre aprobare autoritdlilor publice antrenate in transmitere'
- prezentarea actelor de transmitere aprobate pd4ii care transmite $i care primegte;
- alte atribulii prevdzute in decizia de transmitere.
Dup[ finalizarea procedurii de transmitere a bunurilor actul juridic prin care a fost instituitd comisia de
transmitere devine caduc.
3. Controlul executlrii prezentei dispozilii imi asum.-
4. Prezenta dispozilie se include Actele Locale $i se aduce 1a cuno$tinla persoanelor
nominalizate.
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