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D E C I Z I  E nr. 3/6 
din 12.07.2021

Cu privire la demersul demersul 
administratorului ÎM „Menaj acvaprim,, privind 
darea în comodat a încăperii unde este 
amplasat sediul întreprinderii.

în temeiul prevederilor art. 9 alin..(2) lit. h al Legii nr. 121-XVI din 04 mai 2007 privind 
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice; art. 8 alin. (4) din Legea privind finanţele 
publice locale nr.397-XV din 16.10.2003; art.4 alin.(l) lit.g) din Legea privind descentralizarea 
administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006; art.9 al Regulamentului cu privire la modul de 
transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii 
Moldova nr.901 din 31.12.2015; art.3 alin. (2), art. 14 a!in.(2) lit. b) şi lit.d) din Legea privind 
administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Regulamentului cu privire la modul de 
determinare şi comercializare a actvelor neutilizate ale întreprinderilor, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului Republicii Moldova nr. 480 din 28 martie 2008, Consiliul comunal Sărata Veche

DECIDE:

l.Se aprobă procesul-verbal nr. 1 din 09.07.2021 cu privire la determinarea activelor 
neutilizate a primăriei comunei Sărata Veche (se anexează).
2. Se transmite în comodat gratuit ÎM „Menajacvaprim,, pe un termen de 10 ani 
încăperea cu suprafaţa de 11,9 m2 amplasată în bunul imobil cu număr cadastral 
4373121.009.01 din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale comuna Sărata 
Veche.
2. Se interzice darea în folosinţă sau schimbarea destinaţiei bunului transmis în comodat 
fară acordul Consiliului comunal Sărata Veche.
4. Cheltuielile pentru reparaţiile curente a bunului imobil transmis vor fi suportate de 
către comodat.
5. Se instituie comisia de transmitere a bunului imobil menţionat care va activa o lună, în 
următoarea componenţă: ____________________________________



6. Transmiterea se va realiza în baza Contractului de comodat încheiat între părţi, 
conform legislaţiei în vigoare, semnat de primarul comunei Sărata Veche Galiţ Maria.

7. Responsabilitatea îndeplinirii prezentei decizii îi revine primarului comunei Galiţ 
Maria.

m



Proces-verbal nr. 1 
din 09.07.2021

al şedinţei comisiei pentru determinarea activelor neutilizate
primăria comunei Sărata Veche 

raionul Făleştis

Total membri -5 
din ei prezenţi -  5 
Absenţi -0

Ordinea de zi:

Cu privire la determinarea activelor neutilizate

S-a examinat:

A luat cuvîntul: Galiţ Maria, preşedintele comisiei, în rezultatul examinării 
activelor neutilizate şi anume a încăperii amplasată în bunul imobil cu număr 
cadastral 4373121.009.01 s-a stabilit că încăperea sus menţionate nu se 
expluatează.

S-a decis:

A propune înaintarea spre examinare la şedinţa consiliului comunal a întrebării 
privind transmiterea în comodat gratuit ÎM „Menajacvaprim,, pe un termen de 10 
ani încăperea cu suprafaţa de 11,9 m2 amplasată în bunul imobil cu număr 
cadastral 4373121.009.01

Pentru -  5 , împotrivă - 0, s-au abţinut -0.
Semnăturile:
Preşedintele comisiei:
Galiţ Maria, primarul comune 
Membrii comisiei:
Paladi Dina, contabil-sef
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Caras Zinaida, specialist 
Paladi Adela, contabil 
VasianNicolae, consilier C


