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Cu privire la aprobarea fondului statutar al Î.S.
IDSI, transmiterea mijloacelor fixe, valorilor
de m rfuri i materiale, surselor de finan are
ale CRRI al A. .M.

În scopul realiz rii Hot rîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 180 din 18 februarie 2008 „Privind
crearea Întreprinderii de Stat Institutul de Dezvoltare a Societ ii Informa ionale" (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2008 nr. 37-39, art. 228) i în conformitate cu Hot rîrea CS DT nr.53 din 20 martie
2008 „Cu privire la lichidarea Centrului Resurse i Re ele Informa ionale al A. .M.”, Consiliul Suprem
pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic  al Academiei de tiin e a Moldovei H O T  R  T E:

1. Se accept  lista activelor materiale i nemateriale în sum  de 1658140,11 lei, care vor fi incluse în
fondul statutar al Î.S. Institutul de Dezvoltare a Societ ii Informa ionale în conformitate cu
anexa 1.

2. Se transmit cu titlu gratuit, cu drept de gestionare operativ , mijloacele fixe, valorile de m rfuri i
materiale în sum  de 82280,36 lei, în conformitate cu actul de predare - primire, de la balan a
contabil  a Centrului Resurse i Re ele Informa ionale al A. .M. la balan a contabil  a Î.S. Institutul
de Dezvoltare a Societ ii Informa ionale (anexa nr. 2).

3. Se transmit crean ele debitoare i creditoare ale Centrului Resurse i Re ele Informa ionale al
A. .M. în sum  de 5059,88 lei la balan a contabil  a Î.S. Institutul de Dezvoltare a Societ ii
Informa ionale (anexa nr.3).

4. Se transmite soldul disponibil de finan are a Centrului Resurse i Re ele Informa ionale al A. .M. în
sum  1615093,47 lei Consiliului Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic  al A. .M.

5. Transmiterea bunurilor materiale se va efectua în conformitate cu prevederile Regulamentului cu
privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organiza iilor, institu iilor, a
subdiviziunilor, cl d ir ilo r, construc iilor,  mijloacelor  fixe  i  altor  active,  aprobat  prin  Hot rîrea
Guvernului nr.688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996 nr. 10,
art. 45).

6. Comisia de predare - primire va asigura în termen de pîn  la 29 septembrie 2008, perfectarea
documentelor de predare-primire în conformitate cu bilan ul contabil al fondurilor fixe.

7. Controlul asupra execut rii prezentei hot rîri revine dlui M.Vieru, vicedirector executiv al CS DT
al A. .M.
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