REPUBLICД МОLDОЧД
CONSILIUL RЛIОNАL CAUýENI

IZIE

пr. 4/8
Dшс
din 25 iuпiе 2021

Сu privire la transmiterea cheltuielilor bugetare
сu titlu gratuit efectuate la reparafia capitali
дчАпd in vedere demersul directorului, Ii Gimnaziul "Plop-ýtiubei" din satul Рlор,
Tineret, Sport qi
ýtiubei пr. 40 din 07.05 .2о2!, ргесum gi а Direcliei Educalie, Сultчri,
Turisrn CluEeni пr.01-264 din 21 .05.202\,
in conformitate cu afi. 4, afi.8, alin. (4) din Legea privind proprietatea publicй а
unitililor administrativ_teritoriale, пr. 523-XIv din l 6,07, l 999,
in lraza Regulamenfului cu privire la modul de transmitere а lrunurilor proprietate
publicй, арrоЬаt рriп Ноtбrirеа Guvernului Republicii Moldova пr, 901 din 3 |.|2.20|5,
сu pct. 1.4.З.2 а1 огdiпцlui Ministrului Finanlelor сu ргiчirе 1а aprobarea Planului de
conturi .ontubil. in sistemul bugetar qi а Nоrmеlоr metodologice privind eviden{a contabil6,
rароfiаrеа financiari in sistemul lrugetar, nT. 216 din 28.12.20'5,
in temeiul art. 43, alin. (2), art. 46 aft.77 din Legea privind administra{ia publicб localб,
пт. 436-ХVI din 28.12.2оО6, сu modificarile 9i completйrile ulterioare, Consiliul Raional
Сбuqепi

DECIDE:

1, Se fiansmit, сu titlu gratuit, cheltuieli bugetare efectuate la Reparalia capitali а
Gimnaziului 1а obiectul ,,Amenajarea trofuarului Gimnaziului "Plop-ýtiubei" din satul Рlорýtiubei rаiопul CluEeni, iп sumб de 139833,43 lei, din рrорriеtаtеа raionului Cбu;eni,
gestiunea Ii Gimnaziului ,,Plop-ýtiubei" satul Рlор-ýtiulэеi, in proprietatea safului Рlорplop-ýtiubei raionul cйuqeni, репtru а fi reflectate la
ýtiubei, gestiunea рrimаriеi satului
mаjоrаrеа valorii clйdirii.
2. pregedintele raionului Cбuqeni, va institui comisia de рrеdаrе - рrimirе а сhеltчiеlilог
lэugеtаге specificate in pct.1 а1 prezentei Deoizii.
3. Сопtrоlul executlrii prezentei Decizii rечiпе Vicepregedintelui raionului Nicolai

ERMIURACHE.

4, Prezenta Decizie se comunicб:
- Preqedintelui rаiопului Сйuqепi;
- Vicepregedintelui raionului Ciuqeni Nicolai ERMUMCHE;
- Direc{iei Fiпап{е Сбuqепi;
- Direcliei Educalie, Сultur6, Tineret, Sport qi Тurism;
_ Instituliei de Tnvi!бmint Gimnaziul ,,Plop-ýtiubei" satul Plop-ýtiubei;
- Primnriei safului Plop-ýtiubei;
- Oficiului Теritогiаl Clugeni al Сапсеlаriеi de Stat;

-
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in Registrul de stat al асtеlог locale.
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