
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMISLIA

D E C IZIE Nr. 03/21

din 30 iunie Z02l
cu privire la transmiterea in comodat

a unui bun imobil, proprietate a raionurui cimiqria

in conformitate cu:
- art. 4 alin. (2) din Legea nr. 43512006 privind descentral izarea administrativd;- art.43 alin. (l) lit. c), d), arr. 46 alin. (l) din Legea nr. 43612006 privind

administra(ia public6 localE;
- Legea nr. 52311999 cu privire la proprietatea publica a unitalilor administrativ-

teritoriale;
- art. 1234-1241, cap.Vl din Codul Civil al Republicii Moldova, Consiliul Raional

Cimiqlia,

DECIDE:
1. Se acceptd transmiterea in comodat, comunei Albina, pe un termen de ani,

a unor incdperi cu suprafa[a de , parte a bunului imobil, proprietate publici
a raionului Cimi;lia, care se afld in gestiunea econom icd" a IMSP Centrul de
S[ndtate Gura Galbenei, identificat cu numdrul cadastral  ;isuprafala totalS la sol de , situat in s Fetifa, com. Albina, r-nul Cimiglia.
(Anexa 1.)

2. Preqedintele raionului va asigura transmiterea in comodat a bunurilor imobile,
proprietate a raionului Cimiqlia in conformitate cu legisla(ia in vigoare.

3' Comuna Albina, raionul Cimi;lia, in contextul transmiterii in comodat a bunului
imobil indicat in pct. I a prezentei decizii, va achita costul tuturor serviciilor
comunale aferente exploatdrii bunului imobil respectiv Ei va achita cheltuelile de
reparafie qi intre{inere curentI a acestui bun imobil din surse proprii.

4. Controlul executdrii prezentei decizii se pune in sarcina p.ig.dint.lui raionului
Cimiglia,.

5. Prezenta decizie se public6 in Registrul de stat al actelor locale si se aduce la
cunogtin{5:

- IMSP Centrul de Sdndtate Gura Galbenei
- $erviciului Contabilitate;
- Consiliului comunal Albina, r-nul Cimiqlia;
- Prin publicare pe pagina web a consiliului raional cimi;ria yyww-,r-a.i-qp-p_!m-isl!p,m-d.

/U*/ 
Contrasem nrurdri,

Secretarul consi
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Preqedintele



ta D e c izia C o ns ili ut ui r aio n atutr;,i
nr. 03/21 din 30.06. 2021

LISTAinciperilor, parte a bunului imobil, proprietate publicr a raionului cimiqlia, cu numrrulcadastral 2910116.057.01, pentru care se acceptl
transmisea in comodat comunei Arbina, raionur ii-iqriu

Secretarul consi
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