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

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

HOTĂRÂRE
„ 30 ” septembrie 2016

Nr. 251
mun. Chişinău

Cu privire la autorizarea casării imobilelor AŞM
din str. Sprâncenoaia nr.1 şi nr.5, mun. Chişinău
Întru realizarea proiectului de parteneriat public-privat a construcţiei de locuinţe
şi obiective de menire social-culturală din str. Sprâncenoaia nr.1 şi nr.5, mun. Chişinău
(Complexul ACADEMICA), în baza art. 86 al Codului cu privire la știință și inovare din
15.07.2004, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind casarea bunurilor
uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 500 din 12 mai
1998, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul Autorizaţiei de Desfiinţare
nr.98a/14 a imobilelor din str. Sprâncenoaia nr.1 şi nr.5, mun. Chişinău, eliberate de către
Primăria mun. Chişinău la 14.11.2014, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare
Tehnologică al AŞM HOTĂRĂŞTE:
1. Se autorizează casarea imobilelor din str. Sprâncenoaia nr.1 şi nr.5, mun.
Chişinău conform Registrului nr. 1 - în număr de 2 poziţii, în sumă de 251918,46 lei;
registrul nr.2 - în număr de 1 poziţie, în sumă de 1666893,54 lei; registrul nr. 3 - în număr
de 3 poziţii, în sumă de 1177900,00 lei; registrul nr.4 - în număr de 3 poziții, în sumă de
240005,00 lei, în număr total de 9 poziţii, în sumă totală de 3336717,00 lei (trei milioane
trei sute treizeci și șase mii șapte sute șaptesprezece lei 00 bani), indicate în actul
comisiei de casare a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (se anexează).
2. Direcţia politică economică şi finanţe a CSŞDT al AŞM va asigura scoaterea de
la evidență contabilă a imobilelor menționate mai sus în baza actului comisiei de casare a
Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
3. Controlul asupra executării prezentei hotărâri revine dlui Mihai VIERU,
vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Președinte,
academician

Gheorghe DUCA

Secretar științific general,
doctor habilitat

Aurelia HANGANU

Notă informativă
Cu privire la Hotărîrea CSȘDT al AȘM prvind autorizarea casării
imobilelor AŞM din str. Sprincenoaia nr.1 şi nr.5, mun. Chişinău
Întru realizarea prevederilor Contractului nr.01 din 02.06.2015 de
constituire a parteneriatului public-privat (PPP) privind ,,Construcţia de locuinţe
şi obiective de menire social-culturală din str. Sprincenoaia nr.1 şi nr.5, mun.
Chişinău” (Complexul ACADEMICA), aprobat prin Hotărîrii Guvernului nr.
203 din 18.03.2013, în temeiul Autorizaţiei de Desfiinţare nr.98a/14 eliberată de
către Primăria mun. Chişinău la 14.11.2014 conform Proiectului de organizare a
lucrărilor de demolare elaborat de IMP ,,Chişinăuproiect” au fost demarate
lucrările de demolare a imobilelor .
Ținînd cont de faptul că la lucrările de demolare a fost folosită tehnica
grea, în urma demolării nu au fost abținute materiale de construcție care pot fi
reutilizate ci doar metal uzat și material lemnos, fapt confirmat prin constatarea
comisiei mixte aprobată prin Dispoziţiei AŞM nr.11-29 din 10.07.2015.
În baza celor expuse mai sus propunerea spre aprobare prezenta
Hotărîre de a autoriza casarea imobilelor indicate in actul de casare a comisiei
de casare constituită prin Dispoziţia Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr. 11-31
din 15.08.2016

Vicepreşedinte al AŞM

Mihai Vieru

