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Cu privire la transmiterea bunurilor imobile ale A. .M.
din str. Academiei,3/2 i din str. Gh. Asachi,  62/6 , mun. Chi in u,
la balan a contabil  a CS DT al A. .M.

În scopul realiz rii Decretului Pre edintelui Republicii Moldova nr.1093-IV din 23 aprilie 2007
„Privind înfiin area Universit ii Academiei de tiin e a Moldovei” (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2007, nr. 57-59, art. 276), în conformitate cu  prevederile art. 126 al Codului cu privire la tiin
i inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15.07.2004 i în scopul organiz rii eficiente a procesului

de demarare a lucr rilor de construc ie-montaj a obiectului „Universitatea Academiei de tiin e a
Moldovei” Consiliul Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic  al Academiei de tiin e a Moldovei

H O T  R  T E:
1. Se transmit gratuit de la 01 mai 2008, cu drept de gestionare operativ , bunurile imobile ale

A. .M. din str. Academiei, 3/2 (Blocul  administrativ i laboratorul, lit. „A”, ateliere i galeria , lit. „ ”,
„b”) i din str. Gh. Asachi,  62/6 (Blocul de deservire social  a microraionului), mun. Chi in u, de la
balan a contabil , respectiv, a Centrului de Metrologie i Metode Analitice de Cercetare al A. .M. i a
Centrului de instruire universitar , postuniversitar i perfec ionare al A. .M. la balan a contabil  a
Consiliului Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic  al A. .M.

2. Transmiterea bunurilor imobile ale A. .M. din str. Academiei, 3/2 i din str. Gh. Asachi, 62/6,
mun. Chi in u, se va efectua în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de
transmitere a întreprinderilor de stat, organiza iilor, institu iilor, a subdiviziunilor, cl dirilor,
construc iilor, mijloacelor fixe i altor active, aprobat prin Hot rîrea Guvernului nr.688 din 9 octombrie
1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 10, art. 45).

3. Se creeaz  comisia mixt  de predare-primire a bunurilor imobile ale A. .M. din str.
Academiei, 3/2 i str. Gh. Asachi, 62/6, mun. Chi in u,  conform anexei, care va asigura pîn  la 15 mai
2008 perfectarea documentelor de predare-primire în conformitate cu bilan ul contabil al fondurilor fixe.

4. Se abrog  subpunctul 1.9. din pct.1 al Hot rîrii CS DT al A. .M. nr.168 din 28 septembrie
2006 „Cu privire la asigurarea logistic  a complexului patrimonial al Academiei de tiin e a Moldovei”,
iar subpunctele 1.10. - 1.13. ale aceluia i punct devin respectiv 1.9. - 1.12 i subpunctul 1.2. din pct. 1 al
Hot rîrii CS DT al A. .M. nr.196 din 02 noiembrie 2006 „Cu privire la asigurarea logistic  a obiectelor
A. .M. din str. Miori a, 3/2 i str. Gh. Asachi, 62/6”.

5. Controlul asupra execut rii prezentei hot rîri revine dlui dr. Mihail Ceban, vicedirector
executiv al CS DT al A. .M.

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

Secretar tiin ific
general al A. .M.
academician         B.GAINA



   Anex
la hot rîrea CS DT al A. .M.
nr. 72 din 24 aprilie  2008

CO M P O N E N  A
comisiei mixte de predare-primire a bunurilor imobile ale A. .M. din str. Academiei, 3/2

i din str. Gh. Asachi, 62/6, mun. Chi in u

Pentru  imobilul din str. Academiei, 3/2

Mihail Ceban - dr. în tiin e economice, vicedirector executiv al CS DT al A. .M.
  (pre edinte al comisiei);

Vitalii Boian - ef al Direc iei finan e i contabilitate;

Gheorghe Sava - specialist coordonator al Direc iei finan e i contabilitate;

Ion Geru - membru  corespondent al A. .M.,  director al Centrului de Metrologie i Metode
Analitice de Cercetare;

Tamara Le anu - contabil- ef al Centrului de Metrologie i Metode  Analitice de Cercetare;

Pentru  imobilul din str. Gh. Asachi, 62/6

Mihail Ceban - dr. în  tiin e economice, vicedirector executiv al CS DT al A. .M.
  (pre edinte al comisiei);

Vitalii Boian - ef al Direc iei finan e i contabilitate;

Gheorghe Sava - specialist coordonator al Direc iei finan e i contabilitate;

Nicolae Stratan - dr. în tiin e agricole, director general al Centrului de  instruire universitar ,
postuniversitar i perfec ionare al A. .M.;

Lucia Ursan - contabil- ef al Centrului de  instruire universitar , postuniversitar i
perfec ionare al A. .M.


