
Anexa nr. 2
la Regulamentul cu privire la evidenfa, evaluarea,

pdstrarea" utilizarea gi rdscumpdrarea cadourilor simbolice, a celor
oferite din politefe sau cu prilejul anumitor acfiuni de protocol

ACT
de predare-primire a cadoului

03

Prin prezentul act se iau la pdstrare cadourile
pre;edintele raionului Ocnila, dl Vasile Romaniuc,
Independenlei Republicii Moldova, 27 august 20 I 8.

nr.1

protocol gi din politefe, predate de
contextul qi cu prilejul sdrb6torii

seotembrie 2018

cltre
Zilei

de
in

Au fost predate urmdtoarele cadouri, fiecare insolite de Demers:
Tablou ,,Cazac"
Tablou,,Panorama Dnestra"
Blazonul regiunii Kursk
Harta regiunii Kursk, imprimatd pe o farfurie-suvenir
Scrisoare de gratitudine amplasatl in ramd de lemn qi diplomd amplasatd in
artificialS.
Scrisoare de gratitudine, amplasati in rami de lemn.

A primit, secretarul Comisiei

Actul de predare-primire a fost intocmit in 2 exemplare.



al qedin{ei Comisiei de eviden{i qi evaluare a cadourilor

din 03 septembrie

Membrii Comisiei:

Proces-verbal nr.1

or. Ocnila

Vasile Romaniuc -preqedintele Comisiei, pregedintele raionului;
T atiana Morari - contabil. secretarul Comi sie i ;

Iulia Flocea - specialist principal, membru supliant;
Alexei Galugca - secretarul Consiliului raional, membrul Comisiei;
Iurie Cataraga- specialist superior, Direclia Economie

Ordinea de zi:
1. Cu privire la examinarea Demersurilor inaintate de preqedintele raionului,

Vasile Romaniuc qi actul de primire-predare nr. I din 03.09.2018.
S-a examinat:

1. S-au examinat Demersurile, cadourile, diplomele, scrisorile de gratitudine gi

suvenirele oferite cu prilejul sdrbitorii Zilei Independenlei Republicii

Moldova, la adunarea festiv5, desfdquratd in fa{a Consiliului raional Ocnila,

cate a avut loc la27 ausust 2018.

S-a decis:

in conformitate cu prevederile art.15 al. (1), (3) din Regulamentul cu privire la
evidenfa, evaluarea, pdstrarea utilizarea qi rdscumpdrarea cadourilor simbolice, a

celor oferite din politele sau cu prilejul anumitor acliuni de protocol, aprobat prin
Hotdrirea Guvernului nr.134 din 22 februarie 2012:

l. A returna cadourile, diplomele, scrisorile de gratitudine qi suvenirele
beneficiarului, pentru a fi amplasate in biroul de serviciu al preqedintelui
raionului.

2. PrezentaDecizie a aduce la cunoqtinta persoanei cointeresate.
3. Secretarul Comisiei va transmite cadourile, diplomele, scrisorile de

gratitudine gi suvenirele, conform actelor de predare cu publicarea
informaliei pe pagina web a Consiliului raional Ocnila.

o

a

O

o

o

S-a aprobat unanim.

Presedintele Comislei {I lri;i
Vasile Romaniuc

Secretarul Comisiei TatianaMorari



Proces-verbal nr.1

al qedinfei Comisiei de eviden{n qi evaluare a cadourilor

din 03 septembrie or. Ocnila

Membrii Comisiei:

o

a

o

o

a

Vasile Romaniuc -preEedintele Comi siei, pre gedintele raionului ;

T atiana Morari - contabil. secretarul Comi siei :

Iulia Flocea - specialist principal, membru supliant;
Alexei Galuqca - secretarul Consiliului raional, membrul Comisiei;
Iurie Cataraga- specialist superior, Direcfia Economre

Ordinea de zi:
l. Cu privire la examinarea Demersurilor inaintate de pregedintele raionului,

Vasile Romaniuc qi actul de primire-predare nr. 1 din 03.09.2018.
S-a examinat:

1. S-au examinat Demersurile, cadourile, diplomele, scrisorile de gratitudine qi

suvenirele oferite cu prilejul sdrbdtorii Zilei Independenlei Republicii

Moldova, la adunarea festiv6, desfrquratdin fala Consiliului raional Ocnila,

care a avut loc la27 ausust 2018.

S-a decis:

in conformitate cu prevederile art.15 al. (1), (3) din Regulamentul cu privire la
eviden{a, evaluarea, pistrarea uttlizarea qi rdscumpdrarea cadourilor simbolice, a

celor oferite din politele sau cu prilejul anumitor acliuni de protocol, aprobat prin
Hotdrirea Guvernului nr.I34 din22 februarie 2012:

1. A returna cadourile, diplomele, scrisorile de gratitudine gi suvenirele
beneficiarului, pentru a fi amplasate in biroul de serviciu al preqedintelui
raionului.

2. Prezenta Decizie a aduce la cunoqtinJa persoanei cointeresate.
3. Secretarul Comisiei va transmite cadourile, diplomele, scrisorile de

gratitudine gi suvenirele, conform actelor de predare cu publicarea
informaliei pe pagina web a Consiliului raional Ocnila.

Vasile Romaniuc

Tatiana Morari



Anexa nr. 2
la Regulamentul cu privire la evidenta, evaluarea,

pistrare4 ltTlizarea gi rlscumpdrarcacadourilor simbolice, a celor
oferite din politete sau cu prilejul anumitor actiuni de protocol

ACT
de predare-primire a cadoului

03 septembrie 2018

Prin prezentul act se iau la pdstrare cadourile
pregedintele raionului Ocnila, dl Vasile Romaniuc,
Independenlei Republicii Moldova" 27 a:ugxt 20 I 8.

nr. I

protocol qi din politele, predate de c6tre
contextul qi cu prilejul sirbitorii Zilei

de
in

Au fost predate urmdtoarele cadouri, fiecare insofite de Demers:

Tablou ,,Cazac"
Tablou,,Panorama Dnestra"
Blazonul regiunii Kursk
Hafiflregiunii Kursk, imprimati pe o farfrrie-suvenir
Scrisoare de gratitudine amplasatd in ramd de lemn qi diplomd amplasatl in ramd
artificial6.
Scrisoare de gratitudine, amplasatE in ramd de lemn.

A primit, secretarul Comisiei

Tatiana Morari

Semndtura '----2

Actul de predare-primire a fost intocmit in 2 exemplare.



Anexa nr. 4
la Regulamentul cu privire la evidenfa,evaluarea,

pdstrarea, utilizarea gi rdscumpdrarea cadourilor simbolice, a celor
oferite din politele sau cu prilejul anumitor acJiuni de protocol

ACT
de returnare a cadoului

03 septembrie 2018 nr.l

Prin prezentul act se confirmd returnarea cdtre domnul Vasile Romaniuc, pregedintele

raionului Ocnila a urmdtoarelor cadouri:
Tablou ,,CMac"
Tablou,,Panorama Dnestra"
Blazonul regiunii Kursk
Harta regiunii Kursk, imprimatd pe o farfurie-suvenir
Scrisoare de gratitudine amplasatd in ramd de lemn gi diplomd amplasatd in
ramd afiificiald.
Scrisoare de gratitudine, amplasati in ramd de lemn.

primite inbaza actului de predare-primire nr. 1 din.03 septembrie 2018 gi inregistrate in
Registrul de evidenld a cadourilor cu nr.l - 5.

A primit,

Vasile Ror

Semn[tura

l,i.'rt\j',;:



Anexa nr. 4
la Regulamenhrl cu privire la evidenla,evaluarea,

pistrarea, utilizarea gi riscumpdrarea cadourilor simbolice, a celor
oferite din politete sau cu prilejul anumitor acJiuni de protocol

ACT
de returnare a cadoului

03 sentemhrie 2018

Prin prezentul act se confirmd returnarea cdtre domnul Vasile Romaniuc, pregedintele
raionului Ocnila a urmdtoarelor cadouri:

Tablou,,CMac"
Tablou,,Panorama Dnestra"
Blazonul regiunii Kursk
Harta regiunii Kursk, irnprimatd pe o farfrrie-suvenir
Scrisoare de gratitudine amplasati in rami de lemn ;i diploml amplasatd in
ramd artificiald.
Scrisoare de gratitudine, amplasatd in raml de lemn.

primite inbazaactului de predare-primire nr. I din.03 septembrie 2018 gi inregistrate in
Registrul de evidenfd a cadourilor cu nr.l - 5.

A predat, secretarul Comisiei

Tatiana Morari

Semndtura

nr.1



Anexa nr. I
la Regulamentul cu privire la evidenta, evaluarea,

pdstrarea, lutilizarea gi rdscumpdrarea cadourilor simbolice, a celor
oferite din politele sau cu prilejul anumitor ac{iuni de protocol

DEMERS
privind predarea cadoului

Subsemnatul, Vasile Romaniuc, preqedinte al raionului Ocnila, declar cd aceste cadouri a fost
oferit de cdtre Svetlana Doroq, vice-guvemator pe relalii externe, regiunea Kursk, Federalia Rusd cu
prilejul sdrbdtorii Zilei lndependenfei Republicii Moldova, la adunarea festiv6, desfbquratd in fafa
Consiliului raional Ocnila, care a avut loc la27 august 2018.

Descrierea cadourilor:
l. Blazonul regiunii Kursk
2. Hartaregiunii Kursk, imprimatl pe o farfurie-suvenir.

Data completdrii -\.x\\,'\
\

Semndtura benefic i,: Vasile Romaniuc



Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la evidenta, evaluarea,
pdstrarea, :utilizarea qi rdscumpdrarea cadourilor simbolice, a celor

oferite din politete sau cu prilejul anumitor acJiuni de protocol

DEMERS
privind predarea cadoului

Subsemnatul, Vasile Romaniuc, pregedinte al raionului Ocnila, declar cd aceste cadouri a fost
oferit de cdtre Svetlana Doroq, vice-guvemator pe relalii externe, regiunea Kursk, Federafia Rusd cu
prilejul sdrbdtorii ZiIei Independenlei Republicii Moldova, la adunarea festivd, desfbguratS in fafa
Consiliului raional Ocnila, care a avut loc la27 august 2018.

Descrierea cadourilor:
1. Blazonul regiunii Kursk
2. Harta regiunii Kursk, imprimatd pe o farfurie-suvenir.

Data completdrii

Semndtura benefi Vasile Romaniuc



Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la evidenta, evaluarea,
pdstrarea, lutilizar:ea gi riscumpdrarea cadourilor simbolice, a celor

oferite din politele sau cu prilejul anumitor acJiuni de protocol

DEMERS
privind predarea cadoului

Subsemnatul, Vasile Romaniuc, preqedinte al raionului Ocnila, declar cd aceastd scrisoare de

gratitudine qi diplomd au fost oferite de cdtre M. A. Zeabbarov, vice-guvernatorul raionului municipal,
Republica Tatarstan, Federafia Rusd cu prilejul sdrbdtorii Zilei Independenfei Republicii Moldova, la
adunarea festiv6, desfbquratd in fala Consiliului raional Ocnila, care a avut loc la27 augrtst 2018.

Descrierea cadourilor: Scrisoare de gratitudine amplasatd in ramd de lemn qi diplomd amplasatd in
rand artiftcialL.

Valoarea estimativd a ramelor: 70 lei si 50 lei.

Data completdrii 03

Semndtura benefic Vasile Romaniuc



Anexa nr. I
la Regulamentul cu privire la evidenta, evaluarea,

pdstrare4 utilizarea gi rdscumpdrarea cadourilor simbolice, a celor
oferite din politele sau cu prilejul anumitor acJiuni de protocol

DEMERS
privind predarea cadoului

Subsemnatul, Vasile Romaniuc, preqedinte al raionului Ocnila, declar cd aceastd scrisoare de
gratitudine gi diplomd au fost oferite de cdtre M. A. Zeabbarov, vice-guvernatorul raionului municipal,
Republica Tatarstan, Federalia RusE cu prilejul sdrbdtorii Zilei Independenfei Republicii Moldova, la
adunarea festiv6, desfbquratd in fala Consiliului raional Ocnila, care a avut loc Ia27 atgvstz0l8.

Descrierea cadourilor: Scrisoare de gratitudine amplasatd in ramd de lemn gi diplomd amplasatd in
ramd artificiald.

Valoarea estimativd a ramelor: 70 lei gi 50 lei.

Data completdrii

Vasile Romaniuc



Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la evidenJa, evaluarea,
pdstrarea, utilizarca gi rdscumpdrarea cadourilor simbolice, a celor

oferite din politele sau cu prilejul anumitor acfiuni de protocol

DEMERS
privind predarea cadoului

Subsemnatul, Vasile Romaniuc, pregedinte al raionului Ocnila, declar cd aceasti scrisoare de

gratitudine a fost oferitd de citre Iurii Jelvis, vice-preqedintele Dumei, regiunea Prelisk, Republica
Letonia cu prilejul sdrbdtorii Zilei lndependentei Republicii Moldova, la adunarea festiv[, desftguratl
in fala Consiliului raional Ocnila, care a avut loc la27 augtst2}l&.

Descrierea cadourlui: Scrisoare de gratitudine, amplasatd in ramd de lemn.

Valoarea estimativd a ramei 80 lei.

Data completdrii

Vasile Romaniuc



Anexa nr. I
la Regulamentul cu privire la evidenta, evaluarea,

pdstrarea, utilizarea gi rdscumpdrarca cadourilor simbolice, a celor
oferite din politete sau cu prilejul anumitor actiuni de protocol

DEMERS
privind predarea cadoului

Subsemnatul, Vasile Romaniuc, preqedinte al raionului Ocnila, declar cd aceastd scrisoare de

gratitudine a fost oferitd de cdtre Iurii Jelvis, vice-preqedintele Dumei, regiunea Prelisk, Republica
Letonia cu prilejul sdrbdtorii Zilei Independenfei Republicii Moldova, la adunarea festiv6, desfrquratd
in fala Consiliului raional Ocnila, care a avut loc La27 august 2018.

Descrierea cadourlui: Scrisoare de gratitudine, amplasatd in ramd de lemn.

Valoarea estimativd a ramei 80 lei.

Data completdrii

S emndtura bene fic i arului;; r\ Vasile Romaniuc



Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la evidenla, evaluarea,

pdstrarea, utilizarea gi rdscump ilrarea cadourilor simbolice, a celor

oferite din politeJe sau cu prilejul anumitor actiuni de protocol

DEMERS
privind predarea cadoului

Subsemnatul, Vasile Romaniuc, pregedinte al raionului Ocnila, declar cd acest cadou a fost

oferit de cdtre pioti Bescupskii, conducatorul administrafiei raionale Secureni, Ucraina cu prilejul

sdrbdtorii Zilei Independenlei Republicii Moldova, la adunarea festivS, desfb;uratd in fala Consiliului

raional Ocnila, care aavut loc la27 augxt 2018.

Descrierea cadoului: Tablou ,,Cazac". Cadoul este suvenir simbolic.

Valoarea estimativE a cadoului 300 lei:

Semndtura benefici Vasile Romaniuc



Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la evidenJa, evaluarea,
pdstrarea, utilizarca gi rdscumpdrarea cadourilor simbolice, a celor

oferite din politele sau cu prilejul anumitor actiuni de protocol

DEMERS
privind predarea cadoului

Subsemnatul, Vasile Romaniuc, preqedinte al raionului Ocnila, declar cd acest cadou a fost

oferit de cdtre Piotr Bescupskii, conducdtorul administraliei raionale Secureni, Ucraina cu prilejul
sdrbdtorii Zilei Independenfei Republicii Moldova, la adunarea festiv6, desfb;uratd in fala Consiliului
raional Ocnila, care a avut loc Ia27 august 2018.

Descrierea cadoului: Tablou ..Cazac". Cadoul este suvenir simbolic.

Valoarea estimativd a cadoului 300 lei:

Data completdrii

Semndtura Vasile Romaniuc



Anexa nr. I
la Regulamentul cu privire la evidenta, evaluarea,

pdstrarea, utilizarea gi rdscumpdrarea cadourilor simbolice, a celor
oferite din politele sau cu prilejul anumitor actiuni de protocol

DEMERS
privind predarea cadoului

Subsemnatul, Vasile Romaniuc, preqedinte al raionului Ocnila, declar cd acest cadou a fost
oferit de cdtre Vladimir Siront, conducltorul administrafiei raionale Moghiliov-Podolisc, Ucraina cu
prilejul sdrbdtorii Zilei lndependenfei Republicii Moldova, la adunarea festiv[, desfdgurati in fafa
Consiliului raional Ocnila, care a avut loc la27 august 2018

Descrierea cadoului: Tablou..Panorama Dnestra". Cadoul este suvenir simbolic.

Valoarea estimativd a cadoului 350 lei:

Data completdrii 03

Vasile Romaniuc



Anexa nr. I
la Regulamentul cu privire la evidenJa, evaluarea,

pdstrarea, lutilizarca gi rdscumpdrarea cadourilor simbolice, a celor
oferite din politele sau cu prilejul anumitor acJiuni de protocol

DEMERS
privind predarea cadoului

Subsemnatul, Vasile Romaniuc, preqedinte al raionului Ocnila, declar cd acest cadou a fost
oferit de cdtre Vladimir Siront, conducdtorul administraliei raionale Moghiliov-Podolisc, Ucraina cu
prilejul serbAtorii Zilei lndependenlei Republicii Moldova, la adunarea festivd, desfr;uratd in fa{a
Consiliului raional Ocnila, care a avut loc la27 august2DlS

Descrierea cadoului: Tablou ..Panorama Dnestra". Cadoul este suvenir simbolic.

Valoarea estimativl a cadoului 350 lei:

Semndtura Vasile Romaniuc


