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H O T  R Î R E
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mun.Chi in u

Cu privire la decontarea sumei
debitorului S.C. „Platon-Inter” S.R.L.

În conformitate cu încheierea Oficiului de executare din sectorul Centru al
Departamentului de executare din 03.10.2005 privind restituirea documentului executoriu, în
care se constat  imposibilitatea perceperii for ate i încetarea urm ririi sumei datoriei pentru
serviciile de arend i comunale de la S.C. „Platon-Inter” S.R.L din cauza lipsei bunurilor
debitorului pasibile de urm rire, Consiliul Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic  al
Academiei de tiin e a Moldovei H O T  R  T E:
           1. Se aprob  casarea datoriei în m rime de 28097.41 lei, declarat  imposibil  de încasat
de la debitorul S.C. „Platon-Inter” S.R.L, conform Încheierii Oficiului de executare Centru al
Departamentului de executare a deciziilor judiciare pe lâng  Ministerul Justi iei RM
(se anexeaz ).

2. Direc ia finan e i contabilitate (dl V. Boian) va deconta din eviden a contabil  suma
men ionat  în prezenta hot rîre.

3. În scopul evit rii acumul rii pe viitor a datoriilor la plata chiriei i a serviciilor
comunale vicedirectorul executiv (dl M.Vieru) va dispune punerea în aplicare a punctului 6.1
din contractul de loca iune privind rezilierea unilateral  a contractului cu chiria ii care au
datorii.

4. eful adjunct al direc iei logistic i colaboratorul direc iei logistic  responsabil
pentru încheierea i executarea contractelor de loca iuine se împuternicesc s  pun  în aplicare
p.5.2.3 din contractele de loca iuine, care prevede deconectarea serviciilor comunale,
interzicerea accesului în înc pere a chiria ilor care au datorii.
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