
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

PROIECT

D E C lZlE Nr. 0J I d,{
din Jo )-w)i.L-202t

cu privire Ia transmiterea in comodat
a unui bun imobil, proprietate a raionului Cimiqlia

in conformitate cu
- art. 4 alin. (2) din Legea nr. 435/2006 privind descentral izareaadministrativd;
- art 43 alin. (1) lit. c), d), arr. 46 alin. (1) din Legea nr. 436/2006 privind

administratia publicd local6;
- art. 2 lit. (c) din Legea nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publica a unitifilor

adm inistrativ-teritorial e ;
- art. 1234-1241, cap.vl din codul civil al Republicii Moldova,

Consiliul Raional Cimiglia,

DECIDE:
1. Se accept6 transmiterea in comodat, comunei Albina, pe un termen de 3 (trei) ani,

a unor incdperi cu suprafala de 52.3 m2, parte a bunului imobil, proprietate publicl
a raionului Cimiqlia, care se afl6 in gestiunea economicd a IiUSp Centrul de
S[nltate Gura Galbenei, identificat cu numdrul cadastrai 29101i6.057.01 qi
suprafala totalI la sol de 230.9 m2, situat in s Fetita, com. Albina, r-nul Cimiqlia.
(Anexa 1.)

2' Preqedintele raionului va asigura transmiterea in comodat a bunurilor imobile,
proprietate a raionului Cimiqlia in conformitate cu legislalia in vigoare.

3' Comuna Albina, raionul Cimiqlia, in contextul transmiterii in cJmo dat abunului
imobil indicat in pct. I a prezentei decizii, va achita costul tuturor serviciilor
comunale aferente exploatdrii bunului imobil respectiv qi va achita cheltuelile de
reparalie gi intrefinere curentd a acestui bun imobil din surse proprii.

4' Controlul executlrii prezentei decizli se pune in sarcina p.ig.dirt.lui raionului
Cimiglia,.

5. Prezenta decizie se public[ in Registrul de stat al actelor locale qi se aduce la
cunogtinfS:

- IMSP Centrul de Sdndtate Gura Galbenei
- $erviciului Contabilitate;
- Consiliului comunal Albina, r-nul Cimiqlia;
- Prin publicare pe pagina web a Consiliului raional Cimiqlia www.raioncimislia.md.
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Anua 7

la Decizia Consiliului raional Cimislia
nr_din_ 2021

LISTA
inclperilor, parte a bunului imobil, proprietate publicl a raionului Cimiqlia, cu numlrul

cadastral 2910116.057.01, pentru care se accepttr
transmisea in comodat comunei Albina, raionul Cimiqlia

Secretarul consiliului Gheorghe Netedu

NOTA INFORMATIVA
La proiectul de Decizie a Consiliului Raional CimiElia

Nr. din _ 2021
Cu privire la transmiterea in comodat

a unor bunuri imobile, proprietate a raionului cimiqria

urmare a demersului primarului com. Albina nr. 403 din 14.05.2021, prin care se solicitI
transmiterea unor inc[peri nefolosite in activitatea Oficiului medicilor de familie Fetila, intr-u
gestionarea mai eficienta a imobilului, se propune Consiliului raional Cimiqlia, a'acceptd,
transmitereain comodat, comunei Albina, pe un termen de 3 (trei) ani, aunorinc6peri cu suprafrala
de 52.3 m2, parte a bunului imobil, proprietate publicd a raionului bi-igtiu, care se afl6 in gestiunea
economici a IMSP Centrul de Sinatate Gura Galbenei, identificat cu numdrul cadastral
2910116.057.01 qi supratafa totalIla sol de 230.9 m2, situat in s Fetifa, com. Albina, r-nul Cimiqlia.

Nr. Cadastral Bunul
imobil

Modul de

folosin{tr
Numarul inctrperii

(comform dosarului
tehnic)

Suprafafa
Incaperii, m2

2901304.396.01 Construc[ie Construcfie de

sS.natate,

asistenfd

social6

5

6

7

8

8.0

13.6

18.5

12.2

Suprafata totaltr s2.3
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