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PROIECT DE DECIZIE 

Nr. 1/                                                                                             din   aprilie  2021 

 

 Cu privire la transmiterea unor 

 mijloace  fixe  Gimnaziului ”Ion T. Costin” 

  

          Luînd în considerație că bunurile materiale procurate de către Primăria satului 

Ghidighici sunt utilizate de către gimnaziul ”Ion T. Costin” din satul Ghidighici, în 

conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a 

bunurilor proprietate publică aprobat prin HG nr. 901/2015, în temeiul art. 14 alin. 

(2) lit. b) și art. 19 alin. (4) din Legea nr. 436/2006 „Privind administraţia publică 

locală”, Consiliul sătesc Ghidighici DECIDE: 

 

1. Se transmit, cu titlu gratuit, de către Primăria satului Ghidighici Gimnaziului 

”Ion T. Costin”, mijloace fixe, procurate de către Primăria satului Ghidighici, 

în sumă totală de 160 448 lei, conform anexei. 

2. Conducătorii instituțiilor menţionate în pct. 1 al prezentei decizii vor asigura 

înregistrarea tranzacțiilor economice de rigoare și transmiterea mijloacelor 

fixe nominalizate, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 

3. Se instituie comisia de transmitere a mijloacelor fixe în următoarea 

componență: 

Președintele comisiei – Durbală Victor, Primar al satului Ghidighici; 

Membri:                     – Gorodișteanu Maria, consilier local;  

                                             – Tataru Nadejda, contabil; 

                                             – Guțu Aurelia, director Gimnaziul ”Ion T. Costin”; 

                                             – Corcinschi Dumitru, consilier local. 

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei buget și 

finanțe și protecția socială a populației. 

 

Preşedintele ședinţei                                                                 

CONTRASEMNAT: 

 

Secretar interimar al Consiliului                           Șcerbina Rodica           
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Anexă 

la Decizia Consiliului sătesc Ghidighici 

Nr. 1/          din        aprilie 2021 

 

 

 

Lista mijloacelor fixe transmise cu titlu gratuit Gimnaziului ”Ion T. Costin” 

 

Calculator PHILIPS – 11buc. x 6658,58 lei = 73244,38 lei 

Calculator PHILIPS – 1buc. x 6658,62 lei = 6658,62 lei 

Bancă școlară – 16buc. x 619,00 lei = 9904,00 lei 

Masă de birou – 2buc. x 1499,00 lei = 2998,00 lei 

Masă de birou – 17buc. x 699,00 lei = 11883,00 lei 

Scaune – 17buc. x 360,00 lei = 6120,00 lei 

Scaune Iso – 18buc. x 265,00 lei = 4770,00 lei 

Scaune pentru elevi – 32buc. x 315,00 lei = 10080,00 lei 

Televizor LED TV Hisense – 5buc. x 6498,00 lei = 32490,00 lei 

Suport de perete LP18 -44T – 5buc. x 460,00 lei = 2300,00 lei 

                                                 TOTAL: 160 448 lei 

 

                          

 

Secretar interimar al Consiliului                                     Șcerbina Rodica           

 

               


