
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL BASARABEASCA

MD-6702, or. llasarabeasca, str. K. Marx, 55

tettfax (297) 2-20-58, (297) 2-20-s7 E-mait: consiliUl@basarAbeAsca.md

DECIZIE
PtrruEHI4E

a Consiliului Raional Basarabeasca

din 21 ianuarie 2020 nr. 01/03

Cu privire la primirea bunurilor,
lucrdrilor, serviciilor, imbundtdlirilor

in conformitate cu prevederile ar1. 43, art.74 dinl,egea nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administrafia publicd 1oca15, prevederilor ar:t. 4 alin. (2)
din Legea nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea
adininistrativd,, conform Legii contabilit5{ii nr. 113-XU din 27 aprilie 2007,
prevederilor Legii nr. 523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publicd
a unitdlilor administrativ-teritoriale, Hotdrdrii Guvernului nr. 1235 din 10
noiembrie 2016 privind Regulamentul de transmitere a costurilor investilionale,
formate in urma achiziliilor de bunuri, servicii, construclii, reconstruclii sall
imbundtdlirii acestora din contul mijloacelor Fondului Na{ional pentru Dezvoltare
RegionalS sau din alte surse, examindnd Actul de predare primire nr. 14 din 04
decembrie 2019 a setului de documente care atestd costul investilional al bunurilor
gi serviciilor achizifionate, in cadrul proiectului ,,Sporirea eficienlei energetice a
LT ,,Matei Basarab" din or. Basarabeasca" din cadrul Proiectului ,,Mod emizarea
serviciilor publice locale in Republica Moldova", Consiliul raional I']asarabeasca

DECIDE:
1. Se acceptd primirea in proprietatea publicd a Consiliului raional Basarabeasca a
costurilor investi{ionale transmise gratuit de cdtre Agenlia de dezvoltare Regionald
Sud, formate ca bunuri, servicii, construclii, reconstruclii sau imbundtd{iri ale
acestora conform anexei la prezenta decizie in sumd totald de 502 207,47 lei (cinci
sute doud mii doud sute unu lei gi 47 bani).
2. Se pune in sarcina preqedintelui raionului, dlui Piotr Pugcari sd dispunb
inregistrarea in registrele contabile ale Consiliului raional Basarabeasca a tuturor
costurilor investilionale primite in proprietmea publicd a Consiliului raional.
3. Controlul execut[rii prezentei decizii se pune in sarcina dlui Piotr Puqcari,
pregedintele raionului Basarabeasoa.

Preqedintele gedinlei
Consiliului Raional Basarabeasca. Gheorghe RIJSU
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Bunurile, lucrrrile, serviciile, imbunitifirile finanfate din sursele UniuniiEuropene prin intermediul Agenfiei de Cooperare rnternafionalr (GIZ) incadrul Proiectului o,sporirea eficienfei energrti.* a LiceuluiTeoretic,oMatei
Basarab" din or. Basarabeasca" transmise gratuit Beneficiarului

Consiliului raional Basarabeasca

Bunurile, lucrdrile, servici@ Valoarea, lei

Servicii de proiectare s01 000.00
Plata pentru pubti.urt
Achizi\ii Publice

I 163,72

Comision bancar 37,75TOTAL
502 201.47

Secretar interimar al
Consiliului raional Basara Gheorghe LIVITCHI
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