
 

                                                                                                                                               Proiect   

CONSILIUL  RAIONAL UNGHENI 

 

DECIZIE 

Nr. _____________                                                                             din _______________2019 

 

 

Cu privire la acceptarea transmiterii în administrare a bunului imobil 

 şi aprobarea statutului Î.M. „Apă-Ungheni” în redacţie nouă 

 
  În temeiul art. 43 alin. 1) lit. q), alin. 2) al Legii  privind administraţia publică locală Nr. 436 din 28.12.2006; 
art. 2 alin.alin. 2-4), art. 4 alin.alin. 4-6), art. 9 alin. 4) al Legii   cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea 
municipală Nr. 246 din  23.11.2017; 
în scopul executării prevederilor pct. 3 al Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în 

aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală         Nr. 484 din 
18.10.2019; 
art. 10 alin. 3) al Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice Nr. 121 din 04.05.2007; 
pct. 1 subpct. 3), pct. 10 sbpct. 3) lit. c), pct. 13 al Hotărîii Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică nr. 901 din 31.12.2015; 
avînd în vedere demersul administratorului Î.M. „Apă-Ungheni”; 
actul de delimitare şi raportul de evaluare a bunului imobil proprietate publică, 

 

 

Consiliul raional Ungheni, 

 

DECIDE: 

 

1. Se ia act de demersul administratorului Î.M. „Apă-Ungheni”. 

2. Se aprobă actul de delimitare şi raportul de evaluare a bunului imobil-încăpere cu suprafaţa de 24.3m², 

aflată în clădirea cu destinaţie administrativă, situată pe adresa mun. Ungheni, Naţională Nr. 09, cod 

cadastral 9201106101, care constituie proprietate publică a raionului Ungheni.  

3. Se acceptă transmiterea în administrare Î.M. „Apă-Ungheni” a bunului imobil– încăpere cu suprafaţa de 

24.3m², aflată în clădirea cu destinaţie administrativă, situată pe adresa mun. Ungheni, Naţională Nr. 09, 

cod cadastral 9201106101, care constituie proprietate publică a raionului Ungheni.  

4. Dl Ghenadi Mitriuc, preşedintele raionului, va institui comisia de predare-primire a bunului imobil 

menţionat în pct.pct. 2-3). 

5. Se aprobă statutul Î.M. ”Apă-Ungheni” în redacţie nouă conform anexei Nr. 01 la prezenta decizie. 

6. Se aprobă Regulamentul Consiliului de administraţie al Î.M. „Apă-Ungheni” conform anexei Nr. 02 la 

prezenta decizie. 

7. Se aprobă Regulamentul Comisiei de cenzori a Î.M. „Apă-Ungheni” conform anexei Nr. 03 la prezenta 

decizie. 

8. Dl Veaceslav Postolachi se numeşte în funcţia de administrator al Î.M. „Apă-Ungheni” pînă la 

12.12.2024. 

9. Prevederile pct. 39 din Statut care constituie anexa Nr. 01 la prezenta decizie nu se răsfrîng asupra 

persoanei angajate la moment în funcţia de administrator. Acestea devin aplicabile cînd funcţia va deveni 

vacantă de drept. 

10. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Ghenadi Mitriuc, preşedintele raionului. 

 

              Preşedintele şedinţei                _______________________ 

 

Contrasemnează: 

 

Secretarul Consiliului raional,            Rodica Liţcan 

 
Şef SJRU,                                                                                           Irina Toader 


