
Republica Moldova                                                    Республика Молдова 

Raionul Floreşti                                                                            Район Флорешть 

Consiliul orăşenesc Floreşti                                                         Городской Совет Флорешть 

 

DECIZIE 

 
 
 
Din _____________________ 2020                                                                             nr. _________ 
 

Cu privire la transmiterea lucrărilor de reparaţie a reţelei 
 de alimentare cu energie electrică la Biblioteca  
pentru copii din sediul Centrului de Creaţie 

     În temeiul art.3, alin.(2), art.14, alin.(2), lit b), art. 74 pct.(6) al Legii RM nr.436/2006 privind 
administraţia publică locală; art.4, alin.(1), lit.g) al Legii RM nr. 435/2006 privind descentralizarea 
administrativă; art. 14, alin.(1), din Legea RM nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea 
proprietății publice, Consiliul orăşănesc DECIDE: 
 

1. Se transmite cu titlu gratiuit reparaţia reţelei de alimentare cu energia electrică la Biblioteca 
pentru copii din sediul Centrului de Creaţie de la balanța primăriei or. Florești la balanța 
Direcţiei Generale Educaţie Florești, care are următoarele particularităţi: 

 

Denumirea bunurilor 
Cantitatea 

(buc) 

data 
executării 

lucrării 

Valoarea de 
bilanț în lei 

MD 

Uzura 
calculată în 

lei MD 

Valoarea 
restanță în lei 

MD 
 Lucrări de antrepriză 1 15.10.2019 9645,17 80,0 9565,17 

 
2. Transmiterea se va efectua conform Regulamentului cu privire la modul de transmitere a 

bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 901 /2015. 
       3. Se instituie comisia de transmitere a lucrărilor de reparaţie a reţelei de alimentare cu energie 
electrică la Biblioteca pentru copii din sediul Centrului de Creaţie în următoarea componență: 

 
Presedintele comisiei:               Gangan Iurie, primarul or. Floreşti 
Membrii comisiei:                      
Găluşcă Dumitru, viceprimarul orașului  
Constantinovici Tatiana, contabil şef  
Rusu Svetlana, preşedintele comisiei în domeniul economic, buget şi finanţe 
 
 
Din partea care primeşte:          

            Tertea Tudor, seful Direcţiei Generale Educaţie Floreşti 
            Şarban Victor, specialist  principal, DGE 
            Ceapa Elena, contabil-şef, DGE 



                                                                                                         
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului or. Florești, d-nul 

Gangan Iurie. 
 
 

Preşedintele şedinţei      
                  

 

Secretar interimar  

al Consiliului orăşănesc                                                                     Furdui Angela 
 
 
 
 
 

Notă informativă 

      Doamnelor şi domnilor consilieri! 

      Vă informăm că în luna octombrie 2019 a fost efectuată reparaţiea capitală a reţelei de alimentare 

cu energie electrică la Biblioteca pentru copii din sediul Centrului de Creaţie în sumă de 9645,17 lei 

conform procesului-verbal de recepţie a lucrărilor executate (Anexa nr. 1) şi conform facturii (Anexa 

nr.2). 

   Menţionez că sediul Centrului de Creaţie se află la evidenţă la Direcţia Generală Educaţie Floreşti din 

acestă cauză a apărut necesitatea transmiterii lucrărilor efectuate. 

    Vă propunem D-tră pentru examinare proiectul de decizie prezentat. 

 

Raportor: Constantinovici Tatiana, contabil-şef 

 

 


