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Evgheni PISOV

DECIZIE
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Cu privire la instituirea comisiei
privind desfE gurarea licitatriilor
pentru locatiunea activelor neutilizate

In conformitate art.14 alin (3), art.77 alin.(5) din Legea privind administralia publicd
locald nr.436-XVI din 28.12.2006, art.9 alin.(1) din Legea nr,121-XVI din 04 05 2007 privind
administrarea gi deetatizarea proprietalii publice, pct.20 din Regulamentul cu privire la nrodLrl de
dare in localiune a activelor neutilizate, aprobat prin Hotf,rdrea Guvernului nr.483 din
29.03.2008, pct.8 din Regulamentul privind licitagiile cu strigare gi cu reducere, aprobat prin
HotS.rdiea Guvernului ru.136 din 10.02.2009, pct.9 din Regulamentul cu privile [a modul de
determinare gi comercializare a activelor neutilizate ale intreprinderilor, aprobat prin Hotardrea
Guvernului nr.480 din 28.03.2008.

CONSILUL MLTNICIPAL D E C I D E:

1. Se instituie Comisia privind desfEEurarea licitaliilor pentru localiunea activeior
neutilizate ale administrafiei publice lo<;ale a municipiului Orhei in compotrcnla a 9 (noui)
membri, conform anexei Ia prezenta decizie.

2. Comisia instituitd va organiza licitaliile activelor neutilizate ln vederea transmiterii
dreptului de localiune a activelor administra{iei publice locale a rrr"rnicipiului Orhei in
conformitate cu prerzederile legislaliei in vigoare.

3. in cazul demisiei unui membru al Comisiei, calitatea de menrbru va leveni persoanei
numite in funclia respectivd.

4. Controlul asupra executdrii prezentei decizii revine r,iceprimarului municipiului Orhei
conform competenfelor.

Ala BURACOVSCHI



Co mp onen{a C o misiei privind d esfl$ilr9riirtfff aliilo r
pentru locafiunea activelor neutilizate ale

administra{iei publice locale a municipiului Orhei

Pregedintele comisiei:

1. Viceprimar, responsabil pentru domeniul finanle, buget gi economie;

Membrii comisiei:

1. Reghina APOSTOLOVA, viceprimar al municipiului Orhei;

2. Anastasia TURCAN, contabil gef-adjunct;

3. Sergiu LABLIUC, specialist cu figa postului jurist;

4. Olga ZGUREANU, specialist cu fiqa postului planificare cheltuieli;

5. Lilia GULIAN, specialist cu figa postului reglementarea regimuh"ri funciar:

6. Veaceslav ONOFRA$, intendent;

7. Pavel VEREJANU, consilier municipal;

8. Vladimir POPU$OI, consilier municipal.

Secretar al Consiliului municipal Orhei Ala Buracovschi


