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Cu privire la transmiterea utilajului electric
cu titlu gratuit în proprietatea operatorului
de rețea a utilajului electric, ÎCS “RED UNION
FENOSA” a locuinţelor pentru Păturile
social- vulnerabile din 15 localități ale raionul Hîncești
În conformitate cu prevederile p.53 al Regulamentului pentru furnizare și utilizare a
energiei electrice, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație ANRE nr.393 din
15/12/2010, racordarea instalațiilor electrice ale solicitanților din blocurile locative , în temeiul
art.42,43 alin(1) lit g) al Legii privind administraţia publică nr.436-XVI din 28.12.2006,
Consiliul Raional Hînceşti DECIDE:
1.

Avînd în vedere faptul, că ÎCS “RED UNION FENOSA” este unicul prestator de servicii
privind livrarea curentului electric în sectorul Centru, cu scopul asigurării funcţionării fiabile,
sigure şi eficiente a reţelelor electrice , exploatarea şi reparaţia lor în corespundere cu
cerinţele documentelor normativ-tehnice obligatorii cît şi respectarea normelor de securitate,
se transmite utilajul electric în valoare de 610 633,97 lei (șase sute zece mii șase sute treizeci
și trei,97) lei cu titlu gratuit în proprietatea operatorului de rețea a utilajului electric, ÎCS
“RED UNION FENOSA” a locuinţelor pentru Păturile social- vulnerabile din 15 localități ale
raionului Hîncești.
2.
Se instituie comisia de predare-primire din partea Consiliului raional Hînce ști conform
Anexei;
3.
Transmiterea-primirea Instalațiilor electrice se va efectua în conformitate cu prevederile
Hotărîrii Guvernului nr.688 din 09.10.1995 “Cu privire la transmiterea a instalațiilor de stat,
organizațiilor, instituțiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcțiilor și altor mijloace
fixe“;
4.
Preşedintele raionului Hînceşti dnul Ghenadie BUZA, va asigura prezentarea documentaţiei
necesare ÎCS “RED UNION FENOSA”.
Preşedintele şedinţei
Contrasemnează:
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Anexa
La Decizia Consiliului rational Hîncești
Nr.04/ din _.06.2017

Componența Nominală
a Comisiei de predare-primire
Preşedintele comisiei:
BUZA Ghenadie, preşedintele raionului Hînceşti
Membrii comisiei:
MORARU Elena, arhitect-șef al raionului;
VRABIE Svetlana, șef-contabil Serviciul Contabil;
RAȘCU Maria, şefa Secţiei Construcţii Gospodărie Comunală și Drumuri;
PASCAL Sergiu , specialist principal (jurist).
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