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     HOT Ă R Î R E  
 „  15 ”  octombrie 2013                          Nr. 266 

        mun. Chişinău 

 

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre 

a Asambleei AŞM privind transmiterea fondului  

locativ din şos. Hînceşti, 57a, mun. Chişinău 

 

 În temeiul art. 22 alin. (1) din Legea privatizării fondului de locuinţe nr. 1324 – XII 

din 10.03.1993, cu modificările şi completările ulterioare,  art. 17 din Legea condominiului 

în fondul locativ nr. 913 din 30.03.2000, cu modificările şi completările ulterioare, art. 403 

al Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din 25.02.1998, cu modificările şi 

completările ulterioare, art. 126, alin.(2), (3), (4) ale Codului cu privire la ştiinţă şi inovare 

nr. 259-XV din 15.07.2004, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentului cu 

privire la modul de transmitere a întreprinderii de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a 

subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi a altor active, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 688 din 09.10.1995 (Monitorul Oficial al 

Republici Moldova, 1996, nr. 10, art. 45), cu modificările şi completările ulterioare, şi în 

scopul optimizării cheltuielilor mijloacelor speciale, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi 

Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei  H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. Se aprobă proiectul de hotărîre a Asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

privind transmiterea fondului locativ din şos. Hînceşti, 57a, mun. Chişinău (locuinţa lit. A 

cu valoarea de 60583,00 lei, locuinţa lit. Б cu valoarea de 40354,00 lei şi locuinţa lit. K cu 

valoarea de 5863,00 lei) de la balanţa contabilă a Academiei de Ştiinţe a Moldovei în 

administrarea Asociaţiei de coproprietari în condominiu ACC nr. 55/386 şi se înaintează 

Asambleei AŞM spre examinare (proiectul de hotărîre se anexează). 

2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îi revine dlui Mihai Vieru, 

vicepreşedinte al AŞM. 

 

 

 

Preşedinte, 

Academician        Gheorghe DUCA 

 

Secretar ştiinţific general,  

Membru corespondent        Ion GUCEAC 

 


