CONSILIUL SUPREM
PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE
TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

SUPREME COUNCIL
ON SCIENCE AND TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT OF THE ACADEMY
OF SCIENCES OF MOLDOVA

HOTĂRÂRE
„ 15 ” decembrie 2016
Nr. 324
mun. Chişinău
Cu privire la transmiterea unor bunuri de la balanța
Institutului de Energetică al AȘM la balanța
Institutului de Chimie al AȘM
În scopul utilizării eficiente a bazei tehnico-materiale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
asigurării logistice, în temeiul art. 80, art. 86 lit. v), art. 125, alin. (5), lit.b), art. 126, alin. (2)-(7)
ale Codului cu privire la ştiinţă şi inovare nr. 259-XV din 15.07.2004, Regulamentului cu privire
la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor
lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi a altor active, aprobat prin Hotărârea Guvernului
Republicii Moldova nr. 688 din 09.10.1995, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare
Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei H O T Ă R Ă Ş T E:
1. Se transmite gratuit „Complet de secţii de gard”, format din 29 de secţii de
dimensiunea 3 m lungime şi 1,7 m înălţime, poartă cu portiţă de 3 m lungime şi 1,7 m înălţime şi
piloni din ţeavă profilată de 3 m, în valoare totală de 28735,55 lei, de la balanța contabilă a
Institutului de Energetică al AȘM la balanța contabilă a Institutului de Chimie al AȘM.
2. Se creează comisia mixtă de predare-primire a bunurilor nominalizate în p.1 al
prezentei hotărâri conform anexei nr.1, care va asigura, până la 31.12.2016, perfectarea actelor
de predare-primire în conformitate cu bilanţul contabil al fondurilor fixe.
3. Controlul asupra executării prezentei hotărâri revine dlui Mihai Vieru, vicepreşedinte
al AŞM.

Preşedinte,
academician

Gheorghe DUCA

Secretar ştiinţific general,
doctor habilitat

Aurelia HANGANU

Anexa nr.1
la Hotărârea CSŞDT al AŞM
nr. 324 din 15.12.2016

Componenţa
comisiei mixte de predare-primire a bunurilor , „Complet de secţii de gard”, format din
29 de secţii de dimensiunea 3 m lungime şi 1,7 m înălţime, poartă cu portiţă de 3 m lungime şi 1,7m
înălţime şi piloni din ţeavă profilată de 3 m, de la balanța contabilă a Institutului de Energetică al
AȘM la balanța contabilă a Institutului de Chimiei al AȘM
1.

Tudor Lupașcu

- Director al Institutului de Chimie al AȘM

2.

Mihai Tîrșu

- Director al Institutului de Energetică al AȘM

3.

Nicolae Arnauțanu

- Vicedirector pe probleme generale al
Institutului de Chimie al AȘM

4.

Larisa Barcova

- Contabil șef la Institutul de Energetică al
AȘM

5.

Angela Medinschi-Sibov

- Contabil șef la Institutul de Chimie al AȘM

