
Republica Moldova                                                         Республика Молдова 

Raionul Floreşti                                                                                 Район Флорешть 

Consiliul orăşenesc Floreşti                                                              Городской совет Флорешть 

 

D E C I Z I E 

 
Din________________2020                    nr. __23___ 
 
Cu privire la transmiterea în administrare 

 a unor bunuri către întreprinderea  
municipală ”Reţele Termice Floreşti” 

 
     În temeiul art.3 alin(2) art.14 alin.(2) lit.b) al Legii 436/2006 ”privind administraţia 
publica locală”; art.9 alin(2), lit b), lit. h) al Legii nr.121/2007 ”privind administrarea şi 
deetatizarea proprietăţii publice”; conform Regulamentul cu privire la modul de 
transmitere a bunurilor proprietate publică aprobat prin HG nr.901din 31.12.2015, 
Consiliul orășenesc Floreşti,  DECIDE: 

1. Se transmite în folosinţă  gratuit pe termen de un an către întreprinderea municipală 
”Reţele Termice Floreşti” bunul mobil „autogreider  GS-14.02” cu numărul de 
fabrică 140165, nr.şasiu 140165, nr.motor E0557403, transmis de Guvernul SUA 
ca partener al Proiectului de susţinere a Autorităţilor Publice Locale din Moldova 
USAID. 

2. Se împuterniceşte Primarul oraşului Floreşti,să creeze comisia privind predarea-
transmiterea bunului nominalizat, conform prevederilor HG nr.901din 31.12.2015 
“Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică”. 

3. Administratorul întreprinderii municipale ”Reţele Termice Floreşti”,va efectua 
înmatricularea bunului mobil la organele de resort,în conformitate cu regulile şi 
prevederile legislaţiei, costul înmatriculării va fi achitat din contul întreprinderii. 

 
Preşedintele sedinţei 

 

Secretar al Consiliului Orăşenesc                                                         ANTON Daniela 

 
 
 
                                 
 
                                                
 
        
 
 
 
 
 



                                                                  NOTĂ INFORMATIVĂ 
 

   Prin prezenta aducem la cunoştinţa dv-stră că în anul 2014,în urma proiectului de 
parteneriat USAID implimentat întru susţinerea Autorităţilor Publice Locale din 
Republica Moldova,Primăria or.Floreşti a cîştigat cu titlul gratuity o 
autospecială”autogreider”,în scopul folosirii ei la îmbunătăţirea infrastructurii 
drumurilor din cadrul teritoriului administrativ al oraşului.Aceasta autospecială a fost 
preluată prin act de primire de la vînzătorul SRL”Auto Prezent”,de către SA”Servicii 
Salubrizare Floreşti”,ultima efectuînd în baza acestu act procedura de înmatriculare a 
autospecialei după întreprindere.Este de menţionat faptul că nici administratorul 
SA”Servicii Salubrizare Floreşti”,nici altă persoană nu a fost împuternicit în această 
privinţă de către consiliul local,ori bunul dat fiind cadonat Primăriei Floreşti a fost luat 
la evidenţa contabilă respectivă,avînd statut de bun public,iar procedura de predare- 
transmitere în gestionare,folosinţă,locaţiune,comodat este expres prevăzută de un şir de 
legi şi acte normative cum ar fi Legea 436 art.3 alin(2);art.14 alin(2),lit.b) al Legii 436 
privind administraţia publica locală din 28.12.2006; art.9 alin(2),lit b),h) al Legii nr.121 
din  04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice; Hot. de 
Guvern nr. Nr.901din 31.12.2015 “Regulamentul cu privire la modul de transmitere a 
bunurilor proprietate publică”.Respectiv încălcarea acestor prevederi legal ear putea 
duce la sancţiuni financiare din partea organelor de control ulterioare în cadrul 
inspectărilor financiare. 

 
   În această ordine de idei cât şi întru aducerea în albie de legitimitate cele expuse mai 
sus,dar şi în vederea evitarii cărorva sancţiuni financiare posibile,a fost pregătit proiectul 
deciziei date ,care este prezentat în faţa dumneavoastră pentru aprobare. 
 


