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REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL EDINET
din

ж.400l02l|-|9
din 19.04.2017

DECIZIE пr.
201'7

Cu privire la tTansmiterea unui mijloc de transport

in temeiul art.9 alin. (2) lit. Ь), аrt.l4 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 12I-XVI din 4 mai 2007
privind administrarea qi deetatizarea propTietёtii publice, Legii nr.523-XIV din 16 iulie 1999 cu
privire 1а proprietatea public6 а unitйlilor administrativ-teritoriale, аft.4З (1) с), d), din Legea
Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administra}ia public5 lосаlй, avind in
vedere demersul Inspectoratului de Polilie Edine! пr.lЗ88 din 06.03.2017, avizul comisiei
consultative economie, buget, administrarea bunurilor, juridicй, numiri gi imunitйli, Consiliul
raional Edine! DECIDE:
1, Se transmite cu titlul gratuit, de la balanla Aparatului preqedintelui raionului 1а balanla
Inspectoratului de Polilie Edine! autotцrismul "Skoda SuреrЬ'О, caroseria

ТМВАВ43Т1 Е9055667, motorul CDA454456.
Transmiterea mijlocului de transport se ча efectua сопfоrm Regulamentului cu privire la
modul de transmitere а bunurilor proprietate publicй, aprobat prin Ноtёrirеа Guvemului пr.
901 din 31.12.2015.
3. Se instituie comisia de primire-predare а autoturismului in urmёtоаrеа соmропеп{5:
- vicepre;edinte al raionului Edine!, preqedinte al comisiei;
CIOBANU Vаlеriап
- contabil-qef Aparatul pre;edintelui raionului;
TVERDOHLEB Olga
- qofer Aparatul preEedintelui raionului;
вirвд Fiodor
- gef Inspectoratul de Polilie Edine!;
RUSU Alexandru
- contabil-Eef Inspectoratul de Polilie Edine!.
DIDic Rodica
prezentei
decizii i se atribuie dlui Garas Iurii,
4. Controlul indeplinirii
pre;edinte al raionului Edine!.
5. Contabilit6lile Aparatului pregedintelui gi Inspectoratului de poli}ie Edine! vor perfecta, iп
modul stabilit, documentele песеsаrе.
6. Prezenta decizie se aduce la cunoEtin!й prin transmiterea copiei:
- Oficiului Teritorial Edine{ al Cancelariei de Stat;
0пплtriаIi}Ецrг
- Preqedintelui raionului Edine!;
- Inspectoratului de Polilie Edine{.
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