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mun.Chi in u

Cu privire la transmiterea Raportului
de expertiz  privind starea tehnic
a construc iilor complexului de cl diri
al Institutului de Protec ie a Plantelor
i Agricultur  Ecologic  de pe bd. Dacia, 58,

mun. Chi in u la balan a Agen iei pentru
Inovare i Transfer Tehnologic a A. .M.

inînd cont de prevederile Hot rîrii  Consiliului Suprem pentru tiin i Dezvoltare
Tehnologic  al A. .M. nr.250 din 25.12.2008 „Cu privire la transmiterea unor imobile i a unor
bunuri materiale la balan a Agen iei pentru Inovare i Transfer Tehnologic a A. .M.” i în temeiul
art. 126, alin. 2, 3, 4 al Codului cu privire la tiin i inovare nr.259 – XV din 15.07.2004, cu
modific rile ulterioare, Consiliul Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic  al Academiei de

tiin e a Moldovei H O T  R  T E:

1. Se transmite gratuit, de la 01 aprilie 2009, Raportul de expertiz  nr.1661-01-07/  privind
starea tehnic  a construc iilor complexului de cl diri al Institutului de Protec ie a Plantelor i
Agricultur  Ecologic  de pe bd. Dacia, 58, mun. Chi in u,  în valoare de 30044,02 lei conform
Facturilor fiscale RU0076343 din 04.12.2007 i SX1722088, de la balan a contabil  a Consiliului
Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic  al A. .M. la balan a contabil  a Agen iei pentru
Inovare i Transfer Tehnologic a A. .M.

2. Transmiterea Raportului de expertiz  men ionat în p.1 al prezentei hot rîri, se va efectua
prin eliberarea Facturii  de expedi ie de c tre Direc ia finan e i contabilitate a CS DT i a Actului
de predare-primire, întocmit de Direc ia  logistic  a CS DT.

3. Controlul asupra execut rii prezentei hot rîri îi revine dlui Mihai Vieru, vicepre edinte al
A. .M.

Pre edinte al A. .M.
academician Gh.DUCA

Secretar tiin ific
general al A. .M.
doctor habilitat I.GUCEAC


