Republica Moldova
.....................

SERVICIUL VAMAL.............
(denumirea organizaţiei publice)

REGISTRUL
DE EVIDENŢĂ A CADOURILOR
nr....3 DIN 01.01.2015............

Nr. de Data, luna şi
înre- anul predării
gistrare

1

29.04.2015

2

29.04.2015

3

02.06.2015

4

02.06.2015

5

18.06.2015

6

13.07.2015

Numele,
Numele,
prenumele
prenumele
beneficiarului
persoanei/
cadoului, funcţia
denumirea
deţinută
instituţiei care
a oferit cadoul

Descrierea
împrejurărilor în
care a fost primit
cadoul

Valoarea
Decizia luată în
Soarta cadoului (se
estimativă a raport cu cadoul
indică, după caz,
cadoului (lei) (se indică una returnat beneficiarului,
dintre cele trei returnat beneficiarului
decizii luate de
ca urmare a
Comisie*,
răscumpărării sau
precum şi
trecut în gestiunea
numărul şi data organizaţiei publice**)
procesuluişi data
verbal)
Nr.1 din
RETURNAT
Tablou , stik
- 200 lei
29.04.2015
BENEFICIARULUI
si cana cu
- 100 le
farfurioara
- 100 lei
si difuzor
trecut în gestiunea
1500 lei
organizaţiei publice
Nr.1 din
RETURNAT
Tablou , stik
- 200 lei
29.04.2015
BENEFICIARULUI
si cana cu
- 100 lei
farfurioara si
- 100 lei
difuzor
trecut în gestiunea
- 1500 lei
organizaţiei publice
Nr.2 din
RETURNAT
Placa decorativa in
- 200 lei
02.06.2015
BENEFICIARULUI
cutie
Descrierea
cadoului

Dumitru Volovei, Serviciul Vamal
Reuniunii
Sef adjunct,
al Poloniei
conducatorilor
Direcție
serviciilorvVamale
din regiunea
europiana a OMV
CEBAN IURIE
Serviciul Vamal
Reuniunii
Șef Departament
al Poloniei
conducatorilor
de Aplicare a Legii,
serviciilorvVamale
din regiunea
europiana a OMV
Dumitru Volovei, Administratia
Forumului
Sef adjunct,
Vamala a
conducatorilor
Direcție
Chinei
administratiilor din
tarile de-a lungul
rutelor Drumului
Matasii
CEBAN IURIE
Administratia
Forumului
Placa decorativa
Șef Departament
Vamala a
conducatorilor
in cutie
de Aplicare a Legii,
Chinei
administratiilor din
tarile de-a lungul
rutelor Drumului
Matasii
CEBAN IURIE
Administratia
Sesiunea anulala
Stik si support
Șef Departament
Vamala a
ale OMV
pixuri, pix, cutie cu
de Aplicare a Legii,
Chinei
Bruxelles
stic
Dumitru Volovei,
Sef adjunct,
Direcție

Administratia
Vamala din
Azerbaijan

Expertii serviciilor
vamale din
Azerbaijan,
Georgia, Ucraina

Cutie cu farfurie,
brosura, disc
muzica

-

200 lei

Nr.2
02.06.2015

RETURNAT
BENEFICIARULUI

-

300 lei
200 lei
100 lei

Nr.3
18.06.2015

RETURNAT
BENEFICIARULUI

-

300 lei
300 lei
150 lei

Nr.3
18.06.2015

RETURNAT
BENEFICIARULUI

Semnătura
secretarului
Comisiei

7

30.12.2015

Dumitru Volovei
Sef sectie

Serviciul
Veniturilor al
Georgiei

Reuniunii
Comitetului de
conducere a
Proiectului de
facilitare a
comertului si
transportului in
cadrul GUAM

Moneda jubiliara a bancii Nationale a
Georgiei
10Lari

700 lei

Nr.4
31.12.2015

trecut în gestiunea
organizaţiei publice

* În situaţia în care la început a fost luată decizia prevăzută la pct.15 subpct.3), iar ulterior, întrucît beneficiarul nu a prezentat dovada de plată a diferenţei, a fost luată
decizia prevăzută la pct.15 subpct.2), se indică ambele decizii, separate prin bară.
** Dacă după trecerea cadoului în gestiunea organizaţiei, aceasta decide transmiterea lui către muzee, biblioteci, instituţii, transmiterea gratuită în scopuri de caritate
sau înstrăinarea, se indică şi acest fapt.
__________
Hotărîrile Guvernului
134/22.02.2013 Hotărîre privind stabilirea valorii admise a cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol şi aprobarea Regulamentului cu
privire la evidenţa, evaluarea, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol //Monitorul Oficial 42-

47/185, 01.03.2013

