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RAIONULUI BASARABEASCA
MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55

tel/fax Q97) 2-20-58 E-mail: eslsifiul@basarabeasaalrd

nr. /Ff 19 tk"r"mbrie 2022

DISPOZITIE
PACIIOP,fl}ItEHI4E

Cu privire la instituirea comisiei
de primire-predare a bunului imobil

intru realizarea prevederilor deciziei Consiliului raional Basarabeaisca nr. 05/10
din 14.12.2022 ,,Cu privire la transmiterea tn gestiune, prin contract de comodat, a
unui bun imobil", avdnd in vedere prevederile Regulamentului cu privire la modul de
transmitere a bunurilor proprietate publicd, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr.
90112015, in temeiul aft.53 alin. (1) lit.a), art. 54 alin. (1) din Legea nr. 43612006
privind administralia publicS locald (MO nr. 32-35/2007 art: I 16),

DISPUN:
1. Se instituie Comisia de primire-predare a bunului imobil (blocul de producere

cu structura in arce), nr. cadastral I20I307.330.01, cu suprafala 2338,8m2, amplasat
in or. Basarabeasca, str. Trudovaia, 62 din gestiunea iV ,,Sonbas-Service" in
gestiunea Direcliei invdldmAnt general Basarabeasca, dupd cum urmeaz6:

Pregedintele Comisiei
Petru Scutari - vicepregedinte a1 raionului pe probleme economice

Secretarul Comisiei
l{ina Rusu - specialist principal al Secliei Economie, Construc{ii qi

dezv oltare a teritoriului
Membrii Comisiei:

Egor Nichita - geful Secliei Economie, Construclii gi dezvoltarea teritoriului
Ecaterina Pascal - $ef adjunct al Direcliei invd{dmdnt general
Nina Mantea - director interimar al iV ,,Sonbas-Service,,
Silvia Niculifa - contabil-gef in Aparatul preqedintelui raionului
Liuba Chiurcciu - contabil-qef din cadrul Direcliei invdldm6nt general

2. Comisia, in termen de pdn6 Ia23 decembrie curent, va efectua primirea
predarea bunului imobil indicat in pct. I al prezentei dispozilii gi va prezenta actul
de primire-predare spre aprobare preqedintelui raionului.
3. Responsabil de executareaprezentei dispozilii se numegte dl Petru Scutari,
vicepreqedintele raionului pe probleme economice, pregedinte al Comisiei.
4. Prezenta dispozi{ie urmeazl, a fi adusd la cunoqtin{a persoanelor vizate
contrasemndturd, precum qi la cunoqtin{d publicd prin intermediul paginei oficiale
a Consiliului rai
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