GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
H O T Ă R Î R E nr. _______
din _____________________ 2020
Chișinău
Cu privire la transmitearea unor bunuri
--------------------------------------------------------------------În temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) și art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 121/2007
privind administrarea și deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările ulterioare, art. 2 lit. c)
și art. 8 alin. (2) - (3) din Legea nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publică a
unităților administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.
124-125, art. 611), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
1. Se transmite, cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului raional Taraclia, din
proprietatea publică a statului, administrarea Agenției Naționale pentru Siguranța
Alimentelor, în proprietatea publică a Consiliului raional Taraclia:
1) autoturism VAZ 21214 (Niva), anul fabricației 2005, nr. caroseriei XTA21214051774667, capacitatea motorului 1690cm3, benzină, nr. de înmatriculare
TR AL 854, nr. de inventar 31500322;
2) instalația de gaz la autoturism, nr. de inventar 31403814, conform anexei.
2. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor în comun cu Consiliul
raional Taraclia, vor institui comisia de transmitere și vor asigura, în termen de 10
zile, transmiterea mijlocului de transport și a instalației de gaz, prevăzute la punctul
1, conform Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate
publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901/2015.
3. Agenția Servicii Publice, la solicitarea titularului de drept, va efectua
transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra mijloacului de transport și a
instalației de gaz la autoturism, conform procedurii stabilite.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

PRIM-MINISTRU

Ion CHICU

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr._______ din _____ _________2020

LISTA
Bunurile care se transmit, cu titlu gratuit, din administrarea Agenției Naționale pentru
Siguranța Alimentelor în proprietatea publică a Consiliului raional Taraclia:

n/o

1.

Denumirea bunului, caracteristicile

Cant. Valoarea
inițială
de bilanț

Suma
amortizării

Autoturism - VAZ 21214 (Niva),
anul fabricației - 2005,

1

97964,00

97964,00

1

7100,00

7100,00

capacitate motor -1690 m3, benzină,
numărul caroseriei –XTA21214051774667
nr. de înmatriculare TR AL 854
nr. de inventar 31500322
2.

Instalație de gaz la autoturism,
Nr. de inventar 31403814

