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DECIZTE

Cu privire la receplionarea
qi transmiterea unui obiect

Avdnd in vedere nota informativd a Preturii sectorului Buiucani nr. 221597
din 27.11.2019, in conformitate cu prevederile HotdrArii de Guvern nr. 285 din
23.05.1996 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de receplie a construcliilor qi
instalaliilor aferente", HotdrArii de Guvern nr. 901 din 31.12.2015 ,,Pentru
aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor in
proprietate publicd",Legii nr. 523-XIV din L6.07.1999,,Cu privire la proprietatea
publicd a unitdlilor administrativ-teritoriale", Legii nr. L2l din 04.05 .2007,,Privind
administrarea ;i deetatizarea proprietdlii publice", in temeiul art.6 din Legea nr.
136 din 17.06.2016 ,,Privind statutul municipiului Chigindt)", art. 14 (2) lit. b), art.
19 (a) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006,,Privind administralia publicd
local6", Consiliul municipal Chiginiu DECIDE :

1.

Se aprobd procesul-verbal de receplie finald a obiectului:

,,Reparafia capitald a acoperigului la blocul de locuinfe", cu m. cadastral
0100508161.01, devastat in urma incendiului din str. Ion dreangd, 6ll, in sumd
totald de 7 56210,02 lei.
2. Se aprobd Comisia de transmitere in urmdtoarea componenld:
Din partea care transmite:
Pretor al sectorului Buiucani;
Contabil-qef;
Responsabil tehnic al obiectului care se transmite.
Din partea care primeqte:
$eful Direcjiei generale locativ - comunale gi amenajare;
Contabil-gef.
3. Se transmite la balanld costul obiectului, proprietate publicd local6, cu
majorarea corespunzdtoare a costului acestuia, la Direclia generald locativ
comunald qi amenajare obiectul menlionat in punctul 1.

4. Se stabilegte termenul de efectuare a transmiterii de 3 luni din momentul
aprobdrii pr ezentei decizii.

5. Viceprimarul de ramur6

al municipiului Chigindu va aproba actul de

transmitere a obiectului menlionat in punctul 1.
6. Direcfia generalS locativ - conrunald $i amenajare va opera modificdrile
respective in evidenla contabild.
7. Viceprimarul de ramurd al
ui Chiqindu va asigura controlul
executdrii prevederilor prezentei decizii.
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