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   HOT Ă R Î R E  
 „  17 ”  decembrie 2014                           Nr. 304 

   mun. Chişinău 

Cu privire la modificarea şi completarea  

Hotărîrii CSŞDT nr. 225 din 25.09.2014  

     

      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. 86, 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,  art. 391 al Legii cu privire la energia 

electrică nr. 124-XVIII din 23.12.2009, Regulamentului cu privire la modul de transmitere a 

întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor 

şi altor mijloace fixe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 09-10-1995, în conformitate 

cu procesele verbale de îndeplinire a lucrărilor de restabilire a traseului liniei torsadate  

LEA-0,4 kV valoare totală de 338005,38 lei,  Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei   HOTĂRĂSTE: 

 

1. Punctul 1 al Hotărîrii CSŞDT al AŞM nr. 225 din 25.09.2014 va fi expus în următoarea   

redacţie:  Se transmite gratuit, de la balanţa contabilă a Academiei de Ştiinţe a Moldovei  

la balanţa ÎCS „RED UNION FENOSA”, traseul liniei torsadate LEA-0,4 kV de 

alimentare cu energie electrică pînă la aparatele de evidenţă a energiei electrice a 

beneficiarilor, în valoare de 261360,20 lei (două sute treizeci mii una sută nouăzeci şi 

şapte lei 00 bani), amplasat la adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 57A.  

 

2. Se transmit de la balanţa contabila a Academiei de Ştiinţe a Moldovei  în administrarea 

Asociaţiei de Coproprietari în Condominiu ACC nr. 55/386 reţelele de alimentare cu 

energie electrică a spaţiului locativ, după aparatele de evidenţă a energiei electrice a 

beneficiarilor, în valoare de 62978,64 lei (şaizeci şi două mii nouă sute şaptezeci şi opt lei  

64 bani), amplasat la adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 57A. 

 

3. Direcţia Politică economică şi finanţe a AŞM va lua la balanţa contabilă aparatele de 

evidenţă a energiei electrice şi cablurile de alimentare de la cutia de distribuţie pînă la 

locatari în valoare de 13666,54 lei (treisprezece mii şase sute şaizeci şi şase lei 54  bani).  

 

4. Controlul executării prezentei hotărîri îi revine dlui Mihai Vieru, vicepreşedinte al AŞM. 

 

 
 
Preşedinte,  
academician                                                                                Gheorghe DUCA  
 
Secretar ştiinţific  
general interimar, 
doctor habilitat                                                                          Aurelia HANGANU  
 


