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DECIZIE

Nr. 6/2 din 15 noiembrie 2021

Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe I.P. Gimnaziul ”Ion Timofei 
Costin” din subordinea Direcţiei educaţie, tineret şi sport, sectorul Buiucani

Luînd în consideraţie că bunurile materiale procurate de către Primăria satului 
Ghidighici sunt folosite de către gimnaziul Ion Timofei Costin din satul Ghidighici, 
în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a 
bunurilor proprietate publică aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901/2015, în 
temeiul art. 14 alin. (2) lit. b) şi art. 19 alin. (4) din Legea nr. 436/2006 „Privind 
administraţia publică locală”, Consiliul sătesc Ghidighici, DECIDE:

1. Se transmit cu titlu gratuit, de către Primăria satului Ghidighici, Gimnaziului 
„Ion Timofei Costin” din subordinea Direcţiei educaţie, tineret şi sport 
sectorul Buiucani, mijloace fixe, procurate de către Primăria satului 
Ghidighici, în sumă totală de 57 880 lei, conform anexei.

2. Conducătorii instituţiilor menţionate în pct. 1 al prezentei decizii vor asigura 
înregistrarea tranzacţiilor economice de rigoare şi transmiterea mijloacelor 
fixe nominalizate, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

3. Se instituie comisia de transmitere a mijloacelor fixe în următoarea 
componenţă:
Preşedintele comisiei -  Durbală Victor, Primar al s.Ghidighici;
Membrii: -  Gorodişteanu Maria, consilier local;

-  Tataru Nadejda, contabil;
-  Guţu Aurelia, director Gimnaziul Ion T. Costin;
-  Ceban Veaceslav, consilier local.

4. Controlul executării prezentei decizii se pune.j^şgQcina Comisiei Buget şi 
finanţe şi protecţia socială a populaţiei

Preşedintele şedinţei
9 9 9

CONTRASEMNAT:
Secretar interimar al Consiliului sătesc Ghi

Ituitoru Marcel

cerbina Rodica



Anexă
la Decizia Consiliului s.Ghidighici 

Nr. 6/2 din 15 noiembrie 2021

Lista mijloacelor fixe transmise cu titlu gratuit Gimnaziului „Ion
Timofei Costin”

Bancă dublă nereglabilă -  15buc. x 620,00 lei = 9300,00 lei 
Bancă dublă reglabilă -  15buc. x 660,00 lei = 9900,00 lei 
Scaun nereglabil -  30buc. x 440,00 lei = 13200,00 lei 
Scaun reglabil -  30buc. x 520,00 lei = 15600,00 lei 
Masă de birou -  2buc. x 1190,00 lei = 2380,00 lei 
Motocositoare -  lbuc. x 7500,00 lei = 7500,00 lei

TOTAL: 57 880 lei

Secretar interimar al Consiliului sătesc Ghidighici cerbina Rodica


