
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            
                                                                                                                              

                                                 DECIZIE nr. 5/ 

                                             din  21decembrie 2018        

                                                                                                           Proiect 
Cu privire la transmiterea unui bun imobil în comodat 

            

    În temeiul art. 43, art. 46 şi art. 77 ale  Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală,  cu modificările şi completările ulterioare, art. 8 al Legii nr. 

523-XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale, 

cu modificările  ulterioare, art. 14 al Legii nr. 121-XVI din 04 mai 2007 privind 

administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, cu modificările ulterioare, Hotărîrii 

Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, examinînd nota informativă, , Consiliul 
raional DECIDE: 

 

      1.  Se transmite în comodat, pe o perioada nedeterminată, bunul imobil clădirea Oficiului 

medicului de familie Căpriana, numărul cadastral 8011206243.01, cu suprafaţa de 79,7 m.p., 

proprietate a unităţii administrativ teritoriale de nivelul al doilea, administrarea Aparatului 

preşedintelui raionului, Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Pănăşeşti. 

     2.  Se instituie Comisia de predare - primire a bunului imobil în următoarea componenţă: 

BUDU Nicolae          - vicepreşedinte al raionului Străşeni, preşedinte al Comisiei 

Membrii comisiei: 
ALEXEI Liuba          - contabil-şef al IMSP Centrul de Sănătate Pănăşeşti 

GLAVAN Petru        - şef interimar al  IMSP Centrul de Sănătate Pănăşeşti 

GOBJA Veronica      - contabil-şef al Aparatului preşedintelui raionului 

BORŞ Valeriu           - şef al Serviciului administrarea patrimoniului, relaţii funciare şi   

cadastru  din cadrul Direcţiei economie, construcţii şi politici 

investitiţionale 

     3. Se împuterniceşte preşedintele raionului (M. Popa) să semneze contractul de comodat. 

     4.  Se pune în sarcina Comisiei nominalizate predarea-primirea bunului imobil conform 

Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31.12.2015, în termen de 30 de zile. 
     5. Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei deciziei 

vicepreşedintele raionului Străşeni (N. Budu). 

     6. Prezenta Decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de Stat al actelor locale. 

     

 

Preşedinte al şedinţei,                                                      ___________ 

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                         Nina   RUSU 
 

Avizat: 

Serviciul Juridic                                                                I.Malic    

Vicepreşedinte al raionului                                              N. Budu  

Direcţia eonomie, construcţii  

şi politici investiţionale                                                    N. Sîrbu 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei Consiliului raional 

„Cu privire la transmiterea unui bun imobil în comodat” 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului. 

Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional. 

2.Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

Proiectul deciziei „Cu privire la transmiterea unui bun imobil în comodat” a fost elaborat în 

conformitate cu art. 77 al Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, 

cu modificările şi completările ulterioare, art. 8 al Legii nr. 523-XV din 16 iulie 1999 cu privire la 

proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale, cu modificările ulterioare, art. 14 al Legii 

nr.121-XVI din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, în  scopul 

transmiterii în comodat, pe o perioada nedeterminată, bunul imobil, clădirea Oficiului Medicului de 

Familie Căpriana, numărul cadastral 8011206243.01, cu suprafaţa de 79,7 m.p., proprietate a unităţii 

administrativ teritoriale de nivelul al doilea, administrarea Aparatului preşedintelui raionului,  

Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Pănăşeşti. 

3. Fundamentarea economico-financiară                                    

Prezentul proiect, nu necesită cheltuieli financiare suplimentare.    

4. Impactul proiectului 

Proiectul va contribui la eficientizarea activităţii instituției medicale şi va crea posibilităţi de 

investiţii  în modernizarea acestuia. 

5. Avizarea şi Consultarea publică a proiectului 

În baza celor expuse și în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire 

la actele normative, proiectul de decizie ” Cu privire la transmiterea unui bun imobil în comodat” a 

fost avizat de către Serviciul juridic, Serviciul administrarea patrimoniului, relații funciare și 

cadastru din cadrul Direcției economie, construcții și politici investiționale, secretarul Consiliului 

raional. În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența 

în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a Consiliului raional www.crstraseni.md 

la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectelor. 

6. Constatările expertizei anticorupţie 

În temeiul articolului 35 al Legii nr. 100 din 22 decembrie 2017, cu privire la actele normative, 

expertiza anticorupţie a fost efectuată de autor. Proiectul nu conţine reglementări ce ar favoriza 

corupţia. 

7. Constatările expertizei juridice 

În temeiul articolului 37 din Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017, cu privire la actele normative, 

proiectul de decizie a fost supus expertizei juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a 

Consiliului raional Străşeni. Proiectul este în concordanţă cu legile sus-menţionate. 

Structura şi conţinutul actului corespunde normelor de tehnică legislativă. 

 

Proiectul deciziei se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi propunerii 

Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

 

 

Şef al Serviciului Juridic,                                             I. Malic  

 

http://www.crstraseni.md/
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