
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

                          

D E C I Z I E  
                                                    a Consiliului raional Cimişlia                         PROIECT 

din  22 iunie  2018 nr.03/18 
 
Privind acordarea permisiunii pentru darea  

în locațiune a unor spații de către IMSP SR Cimișlia 

 

În temeiul art.4(2) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 – XVI din 

28.12.2006, art. 43 p. 1,lit. (c-d) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 –XVI din 

28.12.2006, art. 9, al.2 lit.(h), art. 12 lit.(g) din Legea privind administraţia şi deetatizarea 

proprietăţii publice nr.121-XVI din 04. 05. 2007, HG nr. 901 din 31.12.2015 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de transmitere a  bunurilor proprietate publică,pct.10,  HG 

nr.483 din 29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune 

a activelor neutilizate,avînd în vedere că Consiliul raional Cimișlia este proprietarul bunurilor 

imobile pe care le gestionează Spitalul raional Cimișlia,luînd în considerare adresarea IMSP SR 

Cimișlia,Consiliul raional Cimișlia DECIDE: 

 

1. A permite IMSP SR Cimişlia  darea în locaţiune pe termen de 2 ani prin negocieri 

directe, desfăşurate cu respectarea prevederilor legii, a unei încăperi cu suprafața de 

24 m2(garaj) ,situată în or. Cimișlia , str. Al. cel Bun 133, proprietate publică a 

raionului Cimișlia , Agenției de Cooperare Internațională  a Germaniei. 

 

2.  A permite IMSP SR Cimişlia  darea în locaţiune pe termen de 2 ani prin negocieri 

directe, desfăşurate cu respectarea prevederilor legii, a unei suprafețe de 4 m2, 

localizată la etajul VI a policlinicii  pe care o gestionează, situată în or. Cimișlia, str. 

Al. cel Bun 133, proprietate publică a raionului Cimișlia,  Întreprinderii de Stat 

,, Servicii Pază a Ministerului Afacerilor Interne al  Republicii Moldova’’. 

 

3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie vicepreședintelui raionului Cimișlia, 

dl Vasile Melente.  

 

Preşedintele şedinţei 

Secretarul Consiliului  Vasile Spînu 

 

Coordonat: 

Vicepreşedintele  raionului                                                                  Vasile Melente 

Avizat: 

Secretarul Consiliului raional Cimişlia          Vasile Spînu 

 

Jurist CR      Anatolie Casap 

 

Proiect elaborat de: 

Director IMSP Spitalul raional Cimişlia                                               Mariana Florea 

 

 

 



 

 

 
INSTITUŢIA MEDICO SANITARĂ PUBLICĂ SPITALUL RAIONAL CIMIŞLIA 

________________________________________________ 
Tel.: (241)2-24-48; 2-23-91; fax. (241)2-23-91; e-mail: srcimislia@ms.md 

 

                                                                                                     Consiliul raional Cimislia   

            

 NOTĂ INFORMATIVĂ 

„ Cu privire la aprobarea  contractelor  de locațiune a  IMSP Spitalul raional Cimişlia   „ 
 

    

      În legătură cu faptul că a expirat termenul  contractelor cu  Agenția de Cooperare 

Internațională a Germaniei de dare în locaţiune a spațiului în incinta garajului   și suprafeței din 

policlinică cu Întreprinderea de Stat ,,Servicii Pază a Ministerului Afacerilor Interne al 

Republicii Moldova  ’’  ,IMSP SR Cimişlia ,conform Regulamentului de activitate al IMSP 

Spitalul raional Cimișlia aprobat prin decizia Consiliului raional nr.05/16 din 26.10.2017 și 

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 483 din 29.03.2008 „Pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate”,  solicită 

permisiunea   de a prelungi contractele de dare în locaţiune, prin negocieri directe, cu respectarea 

prevederilor legale și anume: 

1. A suprafeței de 24 m2 din  incinta garajului IMSP SR Cimișlia situat în or. Cimişlia, str. 

Alexandru cel Bun 135 cu  Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei. 

  2. A suprafeței de 4 m2 la etajul VI  al policlinicii pentru instalarea utilajului de 

retranslare cu Întreprinderea de Stat ,, Servicii Pază a Ministerului Afacerilor Interne al 

Republicii Moldova’’. 
 

           Director  

al IMSP Spitalul raional Cimişlia       Mariana Florea  
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