
            

            
        CONSILIUL SUPREM PENTRU 

ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE 

TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI 

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI 

 

THE SUPREME COUNCIL 

ON SCIENCE AND TECHNOLOGICAL 

DEVELOPMENT OF THE ACADEMY 

OF SCIENCES OF MOLDOVA 

 

H O T Ă R Î R E  
 

„04”  apri l ie  2013 Nr. 67 
 

mun.Chişinău 

 

Cu privire la repartizarea terenurilor 

de pămînt din mun. Chişinău aferente 

imobilelor Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 

 

În scopul asigurării salubrizării terenurilor de pămînt din mun. Chişinău, 

aferente imobilelor Academiei de Ştiinţe a Moldovei, transmise în administrare 

operativă organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, întreprinderilor de stat, 

organizaţiilor auxiliare subordonate AŞM şi menţinerii ordinii sanitare, cît şi în 

temeiul art. 86 lit.V), art. 126, alin. (2) - (7) ale Codului cu privire la ştiinţă şi 

inovare nr.259 – XV din 15.07.2004, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică al AŞM  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se repartizează terenurile de pămînt din mun. Chişinău, aferent imobilelor 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei, organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, 

întreprinderilor de stat, organizaţiilor auxiliare subordonate AŞM conform anexelor 

nr. 1-28.  

 

2. Conducătorii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, întreprinderilor de 

stat, organizaţiilor auxiliare subordonate AŞM (în continuare – organizaţiile), la 

balanţa contabilă ale cărora se află imobilele AŞM, nominalizate în anexele nr.1-28, 

la prezenta hotărîre, poartă răspundere personală pentru amenajarea, salubrizarea 

terenurilor de pămînt din mun. Chişinău, aferente imobilelor respective şi 

menţinerea ordinii sanitare. 

 

3. Organizaţiile, nominalizate în anexele nr.1-28 la prezenta hotărîre, sunt în 

drept de a deviza terenurile de pămînt aferente imobilelor aflate la balanţa contabilă, 

între organizaţiile subordonate AŞM amplasate în imobilele respective. 

 

 

 

 



4. Se abrogă hotărîrea CSŞDT al AŞM nr. 40 din 22 februarie 2007 cu 

privire la repartizarea terenurilor aferente imobilelor AŞM amplasate pe 

str.Academiei, Sprîncenoaia, Mioriţa, Gh. Asachi şi şos. Hînceşti şi hotărîrea 

Prezidiului AŞM nr. 102 din 02 septembrie 2004 cu privire la menţinerea în stare 

sanitară satisfăcătoare a terenurilor aferente imobilelor AŞM amplasate pe str. 

Academiei, Sprîncenoaia, Mioriţa, Gh. Asachi şi şos. Hînceşti. 

 

5. Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărîri revine dlui Mihai Vieru, 

vicepreşedinte al AŞM şi conducătorilor organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, 

întreprinderilor de stat, organizaţiilor auxiliare subordonate AŞM. 

 

 

 

Preşedinte, 

academician                                                                Gheorghe DUCA 

 

Secretar ştiinţific general, 

membru corespondent      Ion GUCEAC     

 


