
 

 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
D E C I Z I E  

           Proiect 
   

din 06 martie 2020                   nr.1/6 

 

” Cu privire la  actul de transmitere 

 a ÎM ”Centrul stomatologic raional  

Cimișlia”  la autogestiune”. 

 

În conformitate cu art.43 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele 

publice locale, Legea nr.181 din 25 iulie 2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-

fiscale, Hotărîrîrea Guvernului nr. 484 din 18 octombrie 2019 pentru aprobarea unor acte 

normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea 

municipală, Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, Consiliul raional Cimişlia 

DECIDE: 

 

 

1.  A aproba actul de transmitere a  Itreprinderii Municipale ”Centrul Stomatologic raional 

Cimișlia” la situația din 31 decembrie 2019,  conform anexei. 

2. I.M.S.P. ”Spitalul raional Cimișlia”  va asigura separarea patrimoniului acestei 

intreprinderi și va prezenta  bilanţul de repartiţie perfectat. 

3. Bunurile transmise în administrare intreprinderii municipale se consideră bunurile 

raionului Cimișlia. 

4.  Schimbările în relaţiile de muncă, care au apărut în legătură cu transmiterea întreprinderii 

municipale se vor efectua în conformitate cu legislaţia muncii, decizia de transmitere şi 

contractele de muncă. 

5. Se modifică pct.7 din decizia nr.7/12 din 20.12.2019, după cuvintele Membrii consiliului 

de administrație: Motroi  Mihail, șeful Direcției Asistența Socială și Protecție a Familie; 

Erșova Elena, specialist principal la direcția finanțe. 

6. Se interzice IMSP  Spitalul raional Cimișlia să transmită în comodat, posesie, folosință 

temporară, locațiune cabinetul nr.91. După încheierea contractului  nr.02 din 01.08.2019 

cu ”Centrul Medical  nr.1 SRL”, alt  contract nu se încheie.  După expirarea contractului 

nr.02 din 01.02.2019, cabinetul nr.91 trece în administrarea Itreprinderii Municipale 

”Centrul Stomatologic raional Cimișlia”. 

7. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie vicepreședintelui raionului pe 

problemele sociale. 

8. Prezenta decizie se aduce la cunoștință public prin publicare pe pagina oficială a 

Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md. 

 

Preşedintele şedinţei  

Secretarul Consiliului Spînu Vasile  

 

 



 

 
Proiect  Coordonat:                                                                                     Mihail Olărescu, preşedintele raionului 

 

Avizat:                                                                                          Vasile Spînu, secretarul Consiliului  

 

         Ludmila Lupușor, specialist principal (jurist) 

 

Proiect elaborat de:       Olga  Gorban , șef  Direcţie finanţe  

 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei 

” Cu privire la  actul de transmitere  a ÎM ”Centrul stomatologic 

 raional Cimișlia”  la autogestiune”. 

 
 

            Prin decizia Consiliului raional Cimișlia nr.7/12 din 20 decembrie 2019,  a fost fondată 

Întreprinderea Municipală ”Centrul Stomatologic raional Cimișlia”, prin separare  din cadrul 

IMSP Spitalul raional Cimișlia. 

            Cu aprobarea statutului era necesar să fie aprobată și lista bunurilor care trec în 

administrarea Întreprinderii. IMSP Spitalul raional Cimișlia  a separat bunurile care le transmit 

în administrarea Întreprinderii Municipale. 

             Conform Hotărîrii Guvernului nr.484/2019, bunurile domeniului public al unității 

administrativ-teritoriale, aflate în administrarea Întreprinderii, nu aparţin acesteia cu drept de 

proprietate. Aceste bunuri nu pot fi urmărite pentru datoriile Întreprinderii, nu pot fi înstrăinate 

sau supuse executării silite nici chiar în cazul insolvabilităţii, nu pot constitui obiect al gajului 

şi asupra lor nu se pot constitui garanţii reale, nu pot fi dobîndite de către alte persoane prin 

uzucapiune sau prin efectul posesiei de bună-credinţă asupra lor. Evidenţa contabilă a acestor 

bunuri se ţine distinct de evidenţa activelor Întreprinderii. 

            Lista bunurilor  transmise în administrarea Întreprinderii se anexează la prezentul 

proiect de decizie. 

 

 

 

Şef, Direcţia Finanţe        Olga GORBAN 


