
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 
 

 D E C I Z I E  
                   P R O I E C T  

Din _22 iunie  2018                                                                                            nr. 03/_22 

 

Cu privire la transmitere în gestiune economică, prin contract de comodat, 

 a unor bunuri imobile, proprietate a raionului Cimișlia 

 

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

XVI din 28.12.2006, art. 4 lit (g); art.43 (c), art.46 din Legea nr.436–XVI din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală, art.2 (c) din Legea nr.523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la 

proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, 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 transmite în gestiune economică, prin contract de comodat, IMSP “Spitalul raional 

Cimișlia” pe un termen de 10 ani, fară drept de înstrăinare, bunurile imobile, proprietate 

a raionului Cimișlia, situate pe str. Alexandru cel Bun, 133, or. Cimișlia,  înregistrate în 

Registrul Bunurilor Imobile, (anexa 1) și cele ce sunt la balanța contabilă a Consiliului 

raional Cimișlia, care urmeaza a fi înregistrate în Registrul Bunurilor Imobile (anexa 2). 

2. A transmite  în gestiune economică, prin contract de comodat, IMSP “Centrul de 

sănatate Cimișlia”, pe un termen de 10 ani ,fară drept de înstrainare, bunurile imobile, 

proprietate a raionului Cimișlia, situate pe str. Alexandru cel Bun, 133, or. Cimișlia  

(anexa 3). 

3. A transmite  în gestiune economică, prin contract de comodat, Azilului de bătrîni și 

invalizi din raionul Cimișlia, pe un termen de 10 ani , fară drept de înstrainare, bunurile 

imobile, proprietate a raionului Cimișlia: teren cu nr. cadastral 2901312.196 și suprafața 

de 0.9113 ha, construcție de sănătate, asistență socială cu nr. cadastral 2901312.196.01 și 

suprafața 1010.4 m2, construcție cu nr. cadastral 2901312.196.02 și suprafața 170.4 m2, 

situate pe str. Maria Cebotari, or. Cimișlia.  

 

4. Preşedintele raionului ,  dl Iovu Bivol va asigura transmiterea  în gestiune economică, 

prin contract de comodat, a bunurilor imobile, indicate mai sus, proprietate a raionului 

Cimișlia, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

5. Conducătorii înstituțiilor vizate în pct. 1, 2 și 3 ai prezentei decizii vor asigura 

înregistrarea grevării drepturilor patrimoniale în Registrul Bunurilor Imobile la               

IP “Agenția Servicii Publice”, pentru bunurile imobile primite în gestiune economică 

prin contract de comodat.  

 

6. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului Cimişlia, 

dl Iovu Bivol. 

 

Preşedintele Şedinţei                               

Secretarul  Consiliului                                                     Vasile Spînu                                                   

 
 

 



Proiect coordonat de: 

 

Președintele raionului:        Iovu Bivol  

 
Avizat: Secretarul Consiliului:       Vasile Spînu 

 

Jurist CR         Anatolie Casap  

 

Proiect elaborat: Arhitect- șef al raionului      Vasile Lupașcu 

 
Anexa 1 

la Decizia Consiliului raional Cimișlia 

 nr......din iunie 2018 

LISTA  

Bunurilor imobile, inregistrate în Registrul Bunurilor Imobile, 

 transmise în comodat IMSP Spitalul raional Cimișlia 
 

Nr. Cadastral Tipul bunului 

imobil 

Modul de folosință Suprafața 

Teren, ha La sol,  m2 Incaperi, m2 
2901304.336 Teren Pentru construcții 4.6542   

2901304.336.06 Construcție Bloc sanitar  170.4   

2901304.336.07 Construcție Bloc staționar  1521.5  

2901304.336.09 Construcție  Cazangeria  435.7   

2901304.336.10 Construcție Policlinica   3599.15 

2901304.336.11 Construcție Bloc patomorfologic  151.2   

2901304.336.12 Construcție Bloc staționar  790.6   
 

Anexa 2 

la Decizia Consiliului raional Cimișlia 

 nr...... din iunie 2018 

LISTA  

Bunurilor imobile, aflate la evidență contabilă la contabilitatea Consiliului raional Cimișlia       ce 

urmeaza a fi inregistrate în Registrul Bunurilor Imobile, 

 transmise în comodat IMSP Spitalul raional Cimișlia 
 

Nr. Cadastral Tipul bunului 

imobil 

Modul de folosință Suprafața 

Teren, ha La sol,  m2 Incaperi, m2 
2901304.336.13 Construcție Bloc energetic  29.7   

2901304.336.16 Construcție Bloc energetic  50.2   

2901304.336.17 Construcție Garaj  160.5   

2901304.336.18 Construcție Garaj  338.7  

2901304.336.19 Construcție Garaj  276.2   

2901304.336.20 Construcție Depozit  166.7   

2901304.336.21 Construcție Depozit  279.3   

2901304.336.22 Construcție Spălătorie  560.7   

2901304.336.23 Construcție Garaj  169.2   

2901304.336.24 Construcție Stația de distribuție a apei  44.6   
 

Anexa 3 

la Decizia Consiliului raional Cimișlia 

 nr...... din iunie 2018 

LISTA  

Bunurilor imobile, inregistrate în Registrul Bunurilor Imobile, 

 transmise în comodat IMSP Centrul de Sănătate Cimișlia 
 

Nr. Cadastral Tipul bunului 

imobil 

Modul de folosință Suprafața 

Teren, ha La sol,  m2 Incaperi, m2 
2901304.336. 10 Incăperi nelocativ   3458.85 

 

 

 

Secretarul  Consiliului                                          Vasile  Spînu  

 



 
NOTĂ INFORMATIVĂ 

Cu privire la transmiterea în comodat 

a unor bunuri imobile, proprietate a raionului Cimișlia 

 

 

    Potrivit deciziei Consiliului raional Cimișlia nr.02/05 din 25 februarie 2005 cu privire la transmiterea 
patrimoniului public, Consiliul raional Cimișlia a transmis mijloacele fixe și obiectele de mică valoare și 

scurtă durată conform situației la 01.01.2005 din gestiunea  Consiliului raional Cimișlia prin contract de 

comodat cu titlu gratuit, în folosință IMSP SR Cimișlia, aflate la autogestiune financiară pe termen de 10 
ani cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților. 

    La data de 01.01.2015, termenul transmiterii în comodat a bunurilor sus- menționate a expirat. 

Respectiv, se propune Consiliului raional Cimișlia a transmite în gestiune economică prin contract de 

comodat IMSP “Spitalul raional Cimișlia” pe un termen de 10 ani fara , drept de înstrainare, bunurile 
imobile, proprietate a raionului Cimișlia, situate pe str. Alexandru cel Bun, 133, or. Cimișlia,  înregistrate 

în Registrul Bunurilor Imobile, (anexa 1) și cele ce sunt la balanța contabilă a Consiliului raional Cimișlia 

care urmeaza a fi înregistrate în Registrul Bunurilor Imobile (anexa 2). 
   Totodata, este necesar de a transmite în gestiune economică prin contract de comodat IMSP “Centrul de 

Sanatate Cimișlia” pe un termen de 10 ani , fără drept de înstrainare, bunurile imobile, proprietate a 

raionului Cimișlia, situate pe str. Alexandru cel Bun, 133, or. Cimișlia  (anexa 3). 
 

   Întru desfășurarea normală a activității Azilului de bătrîni, a cărui Regulament de activitate este aprobat 

prin decizia Consiliului raional Cimișlia nr.02/01 din_ 10.05.2006, se propune a transmite în gestiune 

economică , prin contract de comodat Azilului de bătrîni bunurile imobile , proprietate a raionului 
Cimișlia: teren cu nr. cadastral 2901312.196 și suprafața de 0.9113 ha, construcție de sănătate, asistență 

socială cu nr. cadastral 2901312.196.01 și suprafața 1010.4 m2, construcție cu nr. cadastral 

2901312.196.02 și suprafața 170.4 m2, situate pe str. Maria Cebotari, or. Cimișlia, pe un termen de 10 ani 
fără drept de înstrăinare. 
. 

Arhitect -șef al raionului,  

șef serviciu arhitectură, urbanism și cadastru                              Vasile Lupașcu 
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