
                                                    REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
                             D E C I Z I E  
                                                                                                                                               proiect 

din 22 martie 2019 nr.01/13 

 
Cu privire la vinzrea-cumpararea  

mijloacelor de transport a IMSP  

Spitalul raional Cimişlia  

 

      În conformitate cu art.4(2) din Legea privind descentralizarea administrativă, nr. 435- XVΙ 

din 28.12.2006, art.43 alin.(1) litera (c), din legea privind administraţia publică locală  nr. 436- 

XVΙ din 28.12.2006, prevederile Regulamentului Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul 

raional Cimişlia aprobat prin decizia Consiliul raional Cimişlia nr.02/06 din 27.03.2016, 

demersul IMSP Spitalul raional Cimişlia privind vinzarea mijlocului fix Automobilul  Uaz – 

3152 CM AA - 855), care nu poate fi folosit în continuare în activitea instituţiei, Consiliul 

Raional Cimişlia DECIDE: 

 

1. Se exclude din anexa nr.1 la decizia Consiliului raional nr.  05/08 din 07 decembrie 2018 

poziția cu numărul de inventar 1500079, mijlocul fix - automobilul Uaz -3152 CMAA-

855. 

2. Se autorizează vînzarea mijlocului de tranasport - automobilul Uaz -3152 CMAA-855, 

nr. motor 80707596, nr. șasiu 172508, nr. pașaport tehnic 019601203, de către IMSP 

Spitalul raional Cimişlia conform actelor normativ legislative în vigoare. 

3. Se aproba ca mijloacele financiare obtinute in urma vinzarii automobilului indicat în pct. 

2 al prezentei decizii sa fie utilizate pentru amenajarea teritoriului din incinta teritoriului 

IMSP SR Cimislia. 

4. Directorul IMSP Spitalul raional Cimişlia şi contabilul şef vor asigura vinzarea 

automobilului in conformiate cu prevederile actelor legislative in vigoare. 

5. Controlul executarii prezentei decizii se pune în sarcina d-lui Vasile Melente, 

vicepreşedinte al raionului. 

6. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin afișarea pe pagina web a Consiliului 

Raional Cimișlia. 

 

Preşedintele şedinţei  

Secretarul Consiliului                                                    Vasile Spinu  

 

 

Coordonat  
Președinte al raionului:                                                                                 Iovu Bivol 

Avizat: 

Vicepresedinte al raionului                                                                          Vasile Melente 

Secretarul Consiliului raional                                                                      Vasile Spinu                                                                   

 Jurist                                                                                                             Anatol Casap 

Proiect elaborat:Director IMSP Spiatalul raional Cimislia                       Mariana Florea 

 

 



 

 

 

 
Nota informativă  

 
„Cu privire la vinzrea-cumpararea  

Mijloacelor de transport 

din IMSP Spitalul Raional 

Cimişlia” 

  

    Prin decizia nr 05/08 din 07 decembrie 2018 a fost aprobata casarea mijloacelor de transport 

complet amortizate si defectate care nu sunt utilizate de mai mult timp in activitatea instituției, 

însă a aparut o solicitare de a procura automobilul Uaz -3152 cu numarul de înmatriculare 

CMAA – 855, în acest scop solicitam modificarea deciziei nr. 05./08 din 07 decembrie 2018/ 

anexa nr.1  prin excluderea automobilului Uaz -3152 din lista automobilelor casate.    

 IMSP Spiatalul Raional Cimislia propune spre vinzare mijlocul fix (Uaz -3152 CMAA-855),   

dat in exploatare in anul 1988, care este neutilizat de mai mult timp(aproximativ 15 ani) în 

activiateta Instituţiei medico-sanitare Publice Spitalul Raional Cimişlia din cauza defectiunelor 

tehnice  . 

 Comisia de evaluare a mijloacelor de transport  din cadrul IMSP Spitalul Raional Cimislia 

formata conform ordinului nr.128 din 10.10.2018 a emis procesul verbal nr.4 din 12.10.2018, 

care denota starea nefunctionala si reparatie ineficienta din punct de vedere economic si tehnic a 

automobiluli, iar in urma procedurilor ingineresti efectuate de catre  Inspectoratul de Stat pentru 

Supraveghere tehnica “INTEHAGRO” s-a emis actul de cercetare a automobiluli  unde s-a 

stabilit suma initiala de vinzare a automobilului UAZ -3152 CMAA-855 este de 9683 lei  

Reeşind din cele expuse IMSP Spitalul Raional Cimişlia propune spre aprobare vinzarea 

mijlocului  de  transport (Automobilul  Uaz -3152) conform anexei nr.1  

 

Anexa nr.1 
Nr.inv. 

 
Denumirea 

mijloacelor 

fixe 

 

Valoarea 

Iniţială 

lei 

Costul 

reevaluat 

lei 

 

Anul 

punerii în  

functiune 

Uzura 

Cumulata 

% 

Valoarea 

Ramasă 

lei 

Nr. 

motor 

Nr.  

sasiu 

Nr. 

Pasaport 

tehnic 

1500079 Automobilul  

UAZ – 3152 

CMAA -855 

55685 9683 01.08.1988 100 0 80707596 172508 019601203 

 

Director  IMSP 

Spitalul Raional Cimislia                                                                    M. Florea                                                                                                 
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