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Proiect
Decizia nr.
din _____________

or. Leova

”Cu privire la primirea bunurilor,
lucrărilor, serviciilor, îmbunătățirilor”
În conformitate cu prevederile art. 43, art. 74 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006,
privind administraţia publică locală, prevederilor art. 4 alin. 2) din Legea nr. 435- XVI din 28
decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, conform prevederilor Legii contabilității
nr. 113- XVI din 27 aprilie 2007, prevederilor Legii nr. 523- XIV din 16 iulie 1999 cu privire la
proprietatea publică a unităților administrativ- teritoriale, Hotărîrii Guvernului nr. 1235 din 10
noiembrie 2016 privind Regulamentul de transmitere a costurilor investiționale, formate în urma
achizițiilor de bunuri, servicii, construcții, reconstrucții sau îmbunătățirii acestora din contul
mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională sau din alte surse, examinînd Actul de
predare primire a setului de documente care atestă costul investițional al bunurilor și serviciilor
achiziționate nr. 09 din 15 mai 2019, în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor de
aprovizionare cu apă și canalizare în raionul Leova” din cadrul Proiectului ”Modernizarea
Serviciilor publice locale în Republica Moldova ” , Consiliul raional Leova

DECIDE:
1. Se acceptă primirea în proprietate publică a Consiliului raional Leova a costurilor investiționale
transmise gratuit de către Agenția de Dezvoltare Regională Sud, bunuri, servicii, construcții,
reconstrucții sau îmbunătățiri ale acestora conform anexei nr.1 la prezenta decizie în sumă totală
de 61.375.346,90 lei (șaizeci și unu milioane trei sute șaptezeci și cinci mii trei sute patruzeci și
șase lei, 90 bani ).
2. Se pune în sarcina Președintelui raionului, Dlui Ion Gudumac să dispună înregistrarea în
registrele contabile și Registrul Patrimoniului Public al Consiliului raional Leova a tuturor
costurilor investiționale primite în proprietatea publică a Consiliului raional Leova
3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Ion Gudumac, președintele
raionului Leova.
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