ASAMBLEEA
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI

ASSEMBLY
OF THE ACADEMY
OF SCIENCES OF MOLDOVA

HOTĂRÎRE
„ 10 ” martie2016

Nr. XX/2
mun.Chişinău

Cu privire la autorizarea
transmiterii în gestiune economică
a unor imobile cu terenul aferent la
bilanţul contabil al Universităţii
AŞM
În temeiul art. 126 al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare nr. 259-XV din 15 iulie
2004,Hotărîrii Guvernului nr. 233 din 02.04.2013 „Cu privire la aprobarea obiectivelor,
cerinţelor şi condiţiilor parteneriatului public-privat pentru construcţia de locuinţe şi obiective de
menire social-culturală”, Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat,
organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobatprin
Hotărârea Guvernului nr. 688 din 09.10.1995, Asambleea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
H O T Ă R Ă Ş T E:
1.Se autorizează transmiterea gratuită de la balanţa contabilă a Academiei de Ştiinţe a
Moldovei în gestiune economică Universităţii AŞM, după cum urmează:
a) Imobilul cu terenul aferent din şos. Hînceşti, 55/4, mun. Chişinău, nr. cadastral
0100201.192.09 , destinaţia locativă, compus din următoarele construcţii:cămin (bloc A, B,
suprafaţa la sol 1482,3 m2, suprafaţa totală 6197,5 m2), numărul de etaje 6, conform certificatului
despre
rezultatele
inspectării
bunului
imobil,
cu
valoarea
de
bilanţ
71 092817,03 lei, inclusiv alte cheltuieli;
- amenajarea teritoriului (gard de metal) la valoarea de bilanţ 112777, 48 lei;
- cheltuielile pentru servicii de cadastru 24873 lei.
2.Se instituie comisia mixtă de predare-primire a imobilului, nominalizat în p.1 al
prezentei hotărîri, conform anexei nr.1, care va asigura,pînăîn data de 10 aprilie 2016,
perfectarea documentelor de predare-primire şi transmiterea imobilului.
3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărîri îi revine dlui Mihai VIERU,
vicepreşedinte al AŞM, şi dlui Vitalie BOIAN, şef al Direcţiei politică economică şi finanţe a
AŞM.
Prim-vicepreședinte,
Academician

Ion TIGHINEANU

Secretar ştiinţific general,
doctor habilitat

Aurelia HANGANU

Anexa nr.1

COMPONENŢA
comisiei mixte de predare-primire în gestiune economică
a bunului imobil al AŞM ,,Bloc cămine (A,B) al Universităţii AŞM”
din şos. Hînceşti, 55/4, mun. Chişinău, cu terenul adiacent, de la balanţa
contabilă a AŞM la balanţa contabilă a Universităţii AŞM

1.

JosanConstantin

şef al Direcţieilogistică a CSŞDT al AŞM, președintele comisiei

2.

Maria Blaniţa

şef adjunct al Direcţieilogistică a CSŞDT al AŞM

3.

Alina Grigoriţa

specialist superioral Direcţieipolitică economicăşifinanţe a
CSȘDT al AŞM

4.

Ana Erhan

prorector în probleme de administrare al Universităţii AŞM

5.

Violeta Raţă

contabil-şef al Universităţii AŞM

