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* În situaţia în care la început a fost luată decizia prevăzută la pct 15 lit. c), iar ulterior, întrucît beneficiarul nu a prezentat dovada de plată a diferenţei, a fost 

luată decizia prevăzută la pct 15 lit. b), se indică ambele decizii, separate prin bară  

 

**i Dacă după trecerea cadoului în gestiunea organizaţiei, aceasta decide transmiterea lui către muzee, biblioteci, instituţii, transmiterea gratuită în scopuri de 

caritate sau înstrăinare, se indică şi acest fapt 
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tr
a
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Data, luna 

și anul 

predării 

Numele, 

prenumele 

beneficiarului 

cadoului 

admisibil, funcția 

deținută 

 

Numele, 

prenumele 

persoanei/den

umirea 

instituției care 

a oferit cadoul 

admisibil 

Descrierea 

relației 

(personală, 

profesională) 

dintre beneficiar 

și persoana/ 

instituția 

(denumirea) care 

a oferit cadoul 

admisibil 

Descrierea 

împrejurăr

ilor în care 

a fost 

primit 

cadoul 

admisibil 

Valoarea 

de piață a 

cadoului 

admisibil 

(lei) 

Decizia luată în 

raport cu cadoul 

admisibil (se indică 

una dintre cele trei 

decizii luate de 

Comisie1, precum și 

numărul și data 

procesului-verbal) 

Soarta cadoului 

admisibil (se indică, 

după caz, returnat 

beneficiarului, 

returnat 

beneficiarului ca 

urmare a 

răscumpărării sau 

trecut în 

proprietatea 

entității publice2) și 

data 

1 15.02.2022 Ciobanu Ludmila, 
Șef al IMSP CS 

Soroca 

AO ,,Inițiatva 
Pozitivă,, 

Profesională Vizita de 
lucru 

250,00 Transmis în 

gestiunea IMSP, 

process-verbal din 

17.02.2022(figurina 

cu simbolul 

internaţional al 

sensibilizării cu 

privire la HIV/SIDA, 

însoțit de certificat în 

ramă masivă) 

Trecut în proprietatea 
IMSP, data 17.02.2022 


