
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 D E C I Z I E 
                                                                          

Proiect 

din 22 martie 2019                                                                                               nr.01/32 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Cu privire la transmiterea în comodat  

a unor încăperi prestatorilor de asistență medicală primară 

 

În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) lit.a) din Legea privind 

descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006, art.43 alin.(1) lit.c,d), 46 

alin.(1) din  Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.9 

alin.(2) lit.h) a Legii nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea 

proprietății publice, Codul Civil al Republicii Moldova aprobat prin Legea nr.1107-XV 

din 06.06.2002, Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31.12.2015 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, art.6 

alin.(1) lit.  e2, a Legii nr.411 din 28.05.1995 ocrotirii sănătății și în în vederea facilitării 

accesului populației la servicii medicale, Consiliu raional Cimişlia DECIDE: 

              

1. A transmite în posesie și folosință temporară, prin contract de comodat, spații 

(încăperi) din incinta instituției medico-sanitare publice “Centrul de Sănătate 

Cimișlia” sau alte bunuri/încăperi pe care le gestionează, prestatorilor de asistență 

medicală primară, conform anexei nr.1. 

2. A retrage din administrarea instituției medico-sanitare publice “Centrul de Sănătate 

Cimișlia” spațiile (încăperile) transmite în posesie și folosință temporară, prin contract 

de comodat prestatorilor de asistență medicală primară, conform prevederilor pct. 1 al 

prezentei decizii. 

3. Secția administrație publică va întocmi contractul de comodat și actele aferente 

transmiterii bunurilor imobile specificate la pct.l şi va asigura executarea prevederilor 

prezentei decizii. 

 

4. A împuternici Preşedintele raionului să semneze contractul de dare în comodat și 

actele aferente transmiterii bunurilor imobile indicate la pct.1. 

 

5. Controlul executării  prezentei decizii se atribuie dlui Vasile Melente, vicepreşedinte 

al raionului Cimişlia.   

  

Preşedintele  Şedinţei                                                        

Secretarul Consiliui                                                             Vasile  Spînu 

 

Coordonat                                                                         Bivol Iovu  

Președintele raionului 

Avizat                                                                                 Spînu Vasile 

 Secretarul Consiliului 

Proiect elaborat de                                                           Casap Anatolie  

                                      



Anexa nr.1 

La decizia Consiliului raional 

Nr.___/____din______________2019 

 

LISTA 

Spațiilor (încăperilor) transmise în posesie și folosință temporară, prin 

contract de comodat, din incinta instituției medico-sanitare publice 

“Centrul de Sănătate Cimișlia” prestatorilor de asistență medicală primară. 

 

 

Nr

. 

d/

o 

Denumire

a bunului 

Adresa 

bunului 

Codul 

cadastral 

Suprafaț

a  

Termenul 

transmiter

ii 

Starea 

bunulu

i  

Denumirea 

prestatorului de 

asistență 

medicală 

primară 

1 Încăpere 

izolată 

or.Cimişli

a str.Al. 

Cel Bun 

135A 

29013043361

0 

14,8 m2  Bună Cabinetului 

Individual al 

Medicului de 

Familie 

,,Brusalinschi 

Elizaveta’’ 

2 Încăpere 

izolată 

or.Cimişli

a str.Al. 

Cel Bun 

135A 

29013043361

0 

14,4 m2  Bună Cabinetului 

Individual al 

Medicului de 

Familie,,Graur 

Tatiana’’ 

3 Încăpere 

izolată 

or.Cimişli

a str.Al. 

Cel Bun 

135A 

29013043361

0 

13,8 m2  Bună Cabinetului 

Individual al 

Medicului de 

Familie,,Stamat

ov Svetlana” 

4 Încăperi r-nul 

Cimișlia, 

sat. 

Cenac 

2914213357 171 m2  Bună  Cabinetului 

Individual al 

Medicului de 

Familie,,Galeru 

Anatolie’’ 

 

 

Secretarul Consiliui                                                                                                   

V.Spînu 



 

NOTĂ DE INFORMARE 

la proiectul deciziei “Cu privire la transmiterea în comodat a unor încăperi” 

 

 În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) lit.a) din Legea privind 

descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006, precum şi art.43 alin.(1) 

lit.c,d), 46 alin.(1) din  Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 

28.12.2006, Consiliul raional decide asupra administrării bunurilor proprietate a unitaţii 

administrativ teritoriale de nivelul II. 

 Competența Consiliului raional de a transmite în comodat bunurile unității 

administrativ teritoriale, este reflectată în dispoziția art.9 alin.(2) lit.h) a Legii nr.121 din 

04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, în conformitate cu 

care, în domeniul administrării proprietăţii publice, de competenţa autorităţii 

administraţiei publice locale este deciderea asupra dării în locaţiune/arendă sau comodat 

a terenurilor şi a altor bunuri proprietate a unităţii administrativ-teritoriale. 

 Urmează a fi reținut că, în adresa Consiliului raional Cimișlia au parvenit 

solicitările prestatorilor de asistență medicală primară de a le fi transmise în comodat, 

unele încăperi pentru a desfășura activitatea în cadrul cabinetelor de medicină de familie. 

În acest context, potrivit prevederilor art. art.6 alin.(1) lit.  e2, a Legii nr.411 din 

28.05.1995 ocrotirii sănătății, se statuiează că, în vederea facilitării accesului populației la 

servicii medicale, Autorităţile administraţiei publice locale, pe teritoriul din subordine pot 

acorda în comodat, la cerere, fără licitație publică, prestatorilor de asistență medicală 

primară prevăzuți la art. 365 spații în incinta instituțiilor medico-sanitare publice sau alte 

spații care corespund cerințelor de activitate a cabinetelor de medicină de familie, precum 

și bunuri mobile în scopul asigurării populației cu servicii de asistență medicală primară; 

 Astfel, rog susținerea proiectului în sensul formulat. 

 

Cu respect, 

Casap Anatolie 

 

 

 

 


	CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

