
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL MUNICIPAL CAHUL 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

КАХУЛСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

 

din 28 iulie 2017                                                                            nr.6/6(20/6)-XXV 

  

Cu privire la inventarierea bunurilor patrimoniului 

public la întreprinderile municipale Cahul. 

 

 În temeiul art.4 alin.(1) lit.g) și lit.h), art.13 alin.(3) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 

28.12.2006 „Privind descentralizarea administrativă”, art.14 alin.(2) lit.b) şi lit.z), art.77 alin.(1) 

din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, art.24       

lit.f) şi lit.g), art.21 lit.j) din Legea R.Moldova nr.181 din 25.07.2014 „Privind finanțele publice, 

şi responsabilității bugetar-fiscale”, în conformitate cu p.3 alin.10 din Regulamentul privind 

inventarierea, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor al R.Moldova nr.60 din 29.05.2012, 

luînd în consideraţie avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul municipal Cahul  

 

D E C I D E : 

 

 1. Se autorizează efectuarea inventarierii bunurilor patrimoniului public la întreprinderile 

municipale Cahul, în perioada 01 septembrie – 31 decembrie 2017. 

            2. Se deleagă în componența comisiilor de inventariere consilierii municipali: 

 - Întreprinderea Municipală Gospodăria Comunal Locativă Cahul – Vanţevici Vasile; 

 - Întreprinderea Municipală de Construcție-Reparație a Drumurilor și Spațiul Locativ 

Cahul – Tabuncic Gheorghe; 

 - Întreprinderea Municipală „Piața Centrală Cahul” – Lavric Gheorghe. 

 3. Contabilitatea Primăriei municipiului Cahul (contabilul-șef – dna Baragan Olesea)  va 

prezenta raportul privind rezultatele inventarierii pînă la 31.12.2017, în baza lucrărilor comisiilor 

de inventariere pe toate întreprinderile municipale. 

 4. Administratorii întreprinderilor municipale Cahul vor prezenta dările de seamă privind 

valoarea patrimoniului public și copiile dărilor de seamă financiare anuale pentru ţinerea corectă 

a  evidenței contabile a patrimoniului public. 

5. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama primarului 

municipiului Cahul, dl Dandiş Nicolae, şi comisiei consultative de specialitate a Consiliului 

municipal Cahul pentru buget, finanţe, impozite şi taxe locale, tarife, industrie şi comerţ, 

business şi atragerea investiţiilor (preşedinte – dna Fulea Tatiana). 

 

 

Preşedintele şedinţei  

Consiliului municipal Cahul        Sergiu RENŢA 

  

Contrasemnează: 

Secretarul-interimar  

al Consiliului municipal Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului municipal Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO



