
Repablica Molclova

Со пs ili ul М uпicipal U пghепi

DECLZIE пr,2l9
din 12.05.2022

Сu privire la transmiterea чпоr
bunuri din proprietatea municipiului Ungheni

iп temeiul art. 14 alin. (2) lit. с) din Legea пr.43б - XVI din 28,12.2006 privind
administralia publicД localй, art. 2 lit. с) qi аrt. 8 alin. (4) din Legea пr. 523 - XIV din
1_6.07.1999 cu privire la proprietatea publicб а unitalilor administrativtЪritoriale; аП. 9 alin (l),
alin. (2) lit. Ь) din Legea пr. 121 - хVI din 04.05.2007 privind administrarea ýi deetatizarea
proprietйfii publice, punctului 1 alin 4), punctului 5, punctului l0 alin. 3) lit. с) 9i punctului 19
din Regulamentul cu privire la modul de transmitere а bunurilor proprietate pubiica, aprobat
рriп Ноtёrirеа Guvernului Republicii Moldova пr. 901 din 31.12.20 i5,

ExaminAnd demersul directorului IMSP SR Ungheni пr. 636/01-10 diп |4.04.2022,
dlui V. Popovici;

Avind in vedere ajutorul umanitar parvenit de la Рrimйriа Municipiului Cluj-Napoca,
Rominia, cu destinalie pentru centrul tеmроrаr de plasament din subordinea Directiei Generale
Asistentй socialй 9i proteclia Familiei ungheni, acreditat in incinta centrului Educational
Ungheni,

Consiliul Municipal Ungheni,

DECIDE:

l. Se transmite din рrорriеtаtеа municipiului Ungheni iп proprietatea Institu{iei Medico-
Sanitare Publice Spitalul Raional Ungheni, cu titlu gratuit, 7 tone рiаtri brut, cu чаlоаrеа
contabilб de 945,05 lei, pentru instalare ре teritoriul instituliei.

2. Se transmite din рrорriеtаtеа municipiului Ungheni in proprietatea Centrul temporar de
plasament din subordinea Direc{iei Generale Asisten!й SocialД qi Protectia Familiei Ungheni, cu
titlu gratuit, Ьчпчгi materiale, cu valoarea contabilй totalё de 60428,40 lei, сопfоrm anexei la
prezenta decizie.

3. Рrimаrчl municipiului Ungheni, dl Alexandru Ambros, ча institui Comisia de
trasmitere а bunurilor proprietatc publicё, men{ionate in punctele 1 - 2 din prezenta decizie, саrе
va реrfесtаrеа actului de рrеdаrе - primire, in сопfоrmitаtе cu prevederile legisla{iei in vigoare.

4. Controlul аsuрrа executarii prezentei decizii se atribuie primarului mчп. Ungheni, dlui
Alexandru Ambros.

Pregedinta 9edin Iulia PANCU

SecrelaruI
Coпsiliului Мuпiсiраl Turtor GAVRILIUC
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