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Cu privire la constituirea Comisiei 
de evidenţă şi evaluare a cadourilor. 

Nr./№ 
" 

ss-r 
o ^ 2013 

02 

In conformitate cu Legea RM 
şi alin. (3) art. 1 al Legii nr. 25 din 22 
Hotărîrea Guvernului nr. 134 din 22. 
a celor oferite din politeţe sau cu prilejj 
privire la evidenţa, evaluarea, păsto: 
oferite din politeţe sau cu prelejul anu! 

nr. 16-XVI din 15.02.2008 " Cu privire la conflictul de interese " 
02.2008 " Privind Codul de conduită a funcţionarului public " şi 
.2013 " Privind stabilirea valorii admise a cadourilor simbolice, 

jjul anumitor acţiuni de protocol şi aprobarea Regulamentului cu 
rea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor 

mitor acţiuni dQ.protocol.", -

1. Se constitue Comisia de eviden 
• Nina Ciubuc- specialist 
- preşedintele comisiei; 
• Elena Mita - specialist 

Membrii Comisiei: 
• Tatiana Beşleaga - spe< 
• Iaroslavna Samotughina 
• Alexandru Holeava - i 

fa şi evaluare a cadourilor în următoarea componenţa; 
principal al serviciului relaţii externe şi atragerea investiţielor 

principal al direcţiei evidenţă contabilă - secretar al comisiei; 

cialist principal al secţiei administraţia publică locală; 
- specialist principal al direcţiei juridice; 

ritendent primăria mun. Bălţi. 

2. Se pune în sarcina Comisiei d | 
• In cadrul activităţii să 
Privind stabilirea valorii adm|i 
prilejul anumitor acţiuni de 
evaluarea, păstrarea, utilizări 
politeţe sau cu prelejul anumi 
• Asigurarea înregisrăr: 
legislaţia în viguare; 
• Amplasarea şi păstarea 
în sala de primire a delegaţieloţ 

evidenţă şi evaluare a cadourilor (dna N. Ciubuc): 
|e conducă de Hotărîrea Guvernului nr. 134 din 22.02.2013 " " 
se a cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu 

protocol şi aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa, 
şi răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din 
acţiuni de protocol.", -

llor în registrul de evidenţă a cadourilor, în conformitate cu 

ea 
tor 

cadourilor trecute în gestiunea Comisiei, asigurarea păstrării lor 
oficiale (biroul 314 în incinta primăriei). 

3. Se numeşte persoana răspunzf 
Alexandr Holeava, intendent pr 

oare pentru păstrarea cadourilor trecute în gestiunea primăriei dl 
imăria mun. Bălti. 

4. Se obligă şefii direcţiilor, 
municipale, şefilor organizaţii 
publice locale, în caz de prinf 
timp de 7 zile lucrătoare din : 
evaluare a cadourilor declaraţi 
în viguare şi cadoul. 

secţiilor, serviciilor primăriei, directorilor întreprinderilor 
or şi instituţiilor mun. Bălţi care se subordonează administraţiei 
ire a cadourilor personal ori funcţionarii public subordonaţi, în 
homentul primirii cadoului să prezinte Comisiei de evidenţă şi 
i de primire a cadoului, înregistrată în conformitate cu legislaţia 

5. Se pune în sarcina şefului secjtiei relaţii cu publicul dna A. Cernogal aducerea la cunoştinţă 
şefilor direcţiilor, secţiilor, serviciilor primăriei, directorilor întreprinderilor municipale, şefilor 


