
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

                                                     DECIZIE nr.  /
                                                   din         august  2020

Cu privire la transmiterea în
comodat a imobilului

În temeiul prevederilor art. 77 al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, cu
modificările  i  completările  ulterioare,  Legii  nr.  523/1999  cu  privire  la  proprietatea  publică  aș
unităţilor administrativ – teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 121/2007
privind  administrarea  şi  deetatizarea  proprietăţii  publice,  cu  modificările  ulterioare,
Regulamentului  cu privire  la modul de transmitere a bunurilor proprietate  publică,  aprobat  prin
Hotărîrea Guvernului nr. 901/2015,  examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

1.  Se  transmite  în  comodat  imobilul  cu  nr.  cadastral  8001110.0483.01,  amplasat  pe  str.
Mihail Sadoveanu, mun. Stră eni, cu suprafa a totală de 331,4 mș ț 2, proprietate publică a raionului,
în  gestiunea  Instituţiei  Medico-Sanitare  Publice  Spitalul  raional  Străşeni,  pentru  reamplasarea
Serviciului de ftiziopneumologie.    

2. Se instituie Comisia de predare-primire a imobilului proprietate publică în următoarea
componenţă: 

CROITOR Vladislav   - vicepreşedinte al raionului, pre edintele Comisieiș
GOBJA Veronica        -  contabil-şef, Aparatul preşedintelui raionului
BOR  Valeriu             -  ef al Serviciului administrarea patrimoniului, rela ii funciare i Ș ș ț ș
                                        cadastru
CEAGLEI Olga          -  director interimar al IMSP Spitalul raional Străşeni
SEVERIN Elena         -  contabil-şef al IMSP Spitalul raional Străşeni.

   3.  Se pune în seama  contabilului-şef   al  Aparatului  preşedintelui  raionului  (V. Gobja),
directorului interimar al IMSP Spitalul raional Străşeni să efectueze  predarea-primirea  imobilului,
proprietate publică, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în termen de 30 zile.

 4.  Se  împuterniceşte  preşedintele  raionului  Străşeni,  dl  Pavel  Tamaciuc,  să  semneze
contractul de comodat în vederea transmiterii  imobilului. 

 5.  Controlul  executării  prezentei  decizii  se  pune  în  seama  preşedintelui  raionului   (P.
Tamaciuc).

  6. Prezenta decizie întră 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
Direc ia economie, construc ii i ț ț ș
politici investi ionale                                                                                N. Sîrbuț
Serviciul administrarea patrimoniului,
rela ii funciare i cadastru                                                                        V. Borț ș ș



Notă informativă
la proiectul de decizie ``Cu privire la transmiterea în comodat a imobilului``

1.Denumirea autorului i, după caz, a participan ilor la elaborarea proiectului ș ț
Serviciul administrarea patrimoniului, rela ii funciare i cadastru din cadrul Direc iei  economie,ț ș ț
construc ii i politici investi ionale.ț ș ț
2. Condi iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ i finalită ile urmăriteț ș ț  
În baza demersului directorului interimar al IMSP Spitalul raional Stră eni dna Ceaglei Olga, care aș
intervenit cu solicitarea de a transmite imobilul, cu nr. cadastral 8001110.0483.01, amplasat pe str.
Mihail Sadoveanu, mun. Stră eni, în comodat IMSP Spitalul raional Stră eni, pentru reamplasareaș ș
Serviciului de fiziopneumologie.
Art. 43 alin. (1) lit. c) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală prevede, consiliul
raional ”decide privind administrarea bunurilor domeniilor public i privat ale raionului”; ș iș  art.
77 alin.(2) al aceleia i Legi ș ”Bunurile domeniului public al unită ii administrativ – teritoriale potț
fi  date în administrare întreprinderilor municipale i institu iilor publice,  concesionate,  date înș ț
arendă ori în loca iune, după caz, în temeiul deciziei consiliului local sau raional, în condi iileț ț
legii”. 
Avînd temeiul legal i solicitarea conducătorului institu iei i în scopul creării condi iilor optimeș ț ș ț
pentru func ionarea Serviciului de fiziopneumologie a fost elaborat proiectul de decizie.ț
3. Principalele prevederi ale proiectului i eviden ierea elementelor noiș ț
Principala prevedere a prezentului proiect de decizie constă în transmiterea imobilului nominalizat
în comodat la IMSP Spitalul raional Stră eni.. ș
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea proiectului de decizie nu necesită cheltuieli financiare suplimentare.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 
Prezentul proiect se încorporează în sistemul actelor normative.
6. Avizarea i consultarea publică a proiectuluiș
În baza celor  expuse i  în  conformitate  cu art.  32 din Legea  nr.  100/2017 cu privire  la  acteleș
normative, proiectul de decizie ”Cu privire la transmiterea în comodat a imobilului”  a fost avizat de
către  Serviciul  juridic,  Direc ia  economie,  construc ii  i  politici  investi ionale  i  Secretarulț ț ș ț ș
Consiliului raional.
În scopul respectării  prevederilor Legii  nr. 239/2008 privind transparen a în procesul decizionalț
proiectul  a  fost  plasat  pe  pagina  web  a  consiliului  raional   www.crstraseni.md  la  directoriul
Transparen a decizională, sec iunea Consultări publice ale proiectelor.ț ț
7. Constatările expertizei anticorup ieț
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea
integrită ii nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorup ie de către autor.ț ț
Proiectul  de decizie  ”Cu privire  la  transmiterea  în  comodat  a  imobilului”  corespunde normelor
juridice i nu con ine elemente care ar favoriza corup ia.ș ț ț
8. Constatările expertizei juridice
În temeiul art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative prezentul proiect a fost
supus expertizei juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional.
Structura i con inutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.ș ț
Proiectul de decizie se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare i se propuneș
Consiliului raional pentru examinare i adoptare în edin ă.ș ș ț

eful Serviciului administrarea patrimoniului,Ș
rela ii funciare i cadastru                                                            Valeriu BOR  ț ș Ș
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