
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

PROIECT

D E C I Z I E  Nr
din 'f $ o U it/m ilZ 2022 

cu privire Ia transmiterea în locaţiune a unor încăperi 
prestatorului de asistenţă medical primară CIM „ Galeru Anatolie

In conformitate cu:
- art. 4 alin. (2) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
- art. 43 alin. (1) lit. c, d), art. 46 alin. (1) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia 
publică locală;
- art. 9 alin. (2) lit. h) a Legii nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii 
publice;
- Codul Civil al Republicii Moldova aprobat prin Legea nr.l 107/2002;
- Hotărîrea Guvernului nr.901/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul 
de transmitere a bunurilor proprietate publică;
- art.6 alin. (1) lit.e2. a Legii nr. 411/1995 ocrotirii sănătăţii;

în vpderea facilitării accesului populaţiei la servicii medicale, Consiliul Raional 
Cimislia9

D E C I D E :

1. Se transmite în posesie şi folosinţă temporară, cu plată potrivit legii bugetului de stat pe 
anul respectiv, prin contract de locaţiune, o încăpere de la et.I (parter) din incinta clădirii 
administrative situate pe adresa: or. Cimişlia, str. Alexandru cel Bun 133, 2901304336- 
14, proprietate publică a raionului, cu suprafaţa de 23,6 m2 prestatorului de asistenţă 
medical primară Cabinetul Individual al Medicului de Familie „ Galeru Anatolie ” pe 
un termen de 3 ani.

2. Se împuterniceşte Preşedintele raionului, dl Mihail Olărescu, să semneze contractul de 
dare în locaţiune şi actele aferente transmiterii bunurilor imobile indicate la pct.l.

3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Vădim Torgai, vicepreşedintele 
raionului]

4. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale şi se aduce la cunoştinţă 
în copie:
- Vicepreşedintelui raionului, dlui Vădim Torgai;
- Secţiei (Contabilitate;
- CIM „ galeru Anatolie ”;
- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului Raional Cimişlia www.raioncimislia.md.

Preşedintele şedinţei

http://www.raioncimislia.md


Preşedintele şedinţei

Contrasemnează:
Secretarul consiliului Gheorghe Netedu

Coordonat:
Preşedintele raionului 
Avizat:

,  i

Vicepreşedinte al raionului 

Secretarul consiliului 

Şef, Secţia Administraţie Publică 

Proiect elaborat:
Şef, Serviciul Juridic

Mihail Olărescu

Vădim Torgai 

Gheorghe Netedu 

Mariana Vasluian

Ghenadie Grosu

Notă informativă

la proiectul deciziei nr.Q iţ din ' i B  ch 'C Z fry b tt 1 2022

cu privire la transmiterea în locaţiune a unor încăperi 
prestatorului de asistenţă medical primară CIM „ Galeru Anatolie

Din motivul expirării termenului contractului de locaţiune a unei încăperi de la et.I 
(parter) din incinta clădirii administrative situate pe adresa: or. Cimişlia, str. Alexandru 
cel Bun 133, 2901304336-14, proprietate publică a raionului, cu suprafaţa de 23,6 m2 
stipulat în decizia Consiliului raional Cimişlia nr. 04/16 din 17 septembrie 2019 „ Cu 
privire la transmiterea în locaţiune a unor încăperi prestatorului de asistenţă medical 
primară CIM „ Galeru Anatolie ” se propune aprobarea proiectului de decizie.___/ ___
din 2022 si încheierea unui nou contract de dare în locaţiune cu

---------------------------------- ,------------------------------------------------------  » *

prestatorului de asistenţă medical primară Cabinetul Individual al Medicului de Familie „ 
Galeru Anatolie ” pe un termen de 3 ani.

Şef, Serviciul Juridic Ghenadie Grosu


