
 REPUBLICA  MOLDOVA 
               

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI 
   

MD-3600, or.Ungheni, str.Naţională, 11 
tel/fax (236) 2-27-26, e-mail: contact@crungheni.md 

 
DECIZIE 

Nr. 1/10                                                                             din 22.02.2018 
 
Cu privire la comercializarea unităților de transport 
                                                                                                                                                                                              

   În temeiul art. 43 alin. 1) lit. e), art. 77 alin.alin. 3 -5) al Legii privind administraţia publică locală Nr.436 din 
28.12.2006;                                                                                                                                                                                         
în conformitate cu Hotărîrea Guvernului al Republicii Moldova Nr. 480 din 28.03.2008 „Pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la modul de determinare şi comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor” 
şi Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 136 din 28.02.2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului 
privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere”;                                                                                                                                                     
în baza procesului-verbal Nr. 01 din 29.01.2018 al Comisiei pentru determinarea activelor neutilizate în procesul 

tehnologic al Direcției Educaţie Ungheni, 

Consiliul raional Ungheni 
D E C I D E: 

 
1. Se acceptă comercializarea prin licitaţie publică a unităților de transport, proprietate a 
Consiliului raional Ungheni, aflate la balanța Direcției Educaţie Ungheni, după cum urmează: 

 
Denumirea 
unităţii de 
transport 

Anul intrării 
în expluatare 

Nr. motorului 
/şasiului 

Starea tehnică 
exterioară 

Valoarea de bilanţ/ 
Valoare 

reconstituită 

Microbuz  de tip 
Mercedes 412 D, 
anul fabricării 
2000, cu număr de 
înmatriculare 
UNBF 337 

2000 WDB9044631P9
54725 

 

Starea exterioară 
satifăcătoare 

106 875 

Microbuz  de tip 
Mercedes 313 CDI, 
anul fabricării 
2001, cu numar de 
înmatriculare 
UNBF 339 

2001 WDB9036631R2
69548 

Starea exterioară 
satifăcătoare 

105 000 

 
2. Se deleagă dnei Iulia Pancu, şef DE, dreptul de a institui Comisia de licitaţie.                          
3. Comisia de licitație  va înainta un demers către Camera de Comerț și Industrie Ungheni, în 
vederea efectuării expertizei prețului de piață a unităților de transport.                                                                                   
4. Se deleagă dnei Iulia Pancu, şef DE, dreptul de a încheia contractul de vînzare-cumpărare cu 
persoane fizice şi juridice, în privinţa unităților de transport mentionate în pct.1.                               
5. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie Comisiei de specialitate în probleme 
economie, buget şi finanţe. 
 
 
Preşedintele şedinţei,                                                              Svetlana CIOBANU 
 
Contrasemnează: 
 
Secretar-interimar al Consiliului raional,                               Irina TOADER 


