
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

                                                      DECIZIE  nr. 7/
                              din   27 noiembrie   2019                      proiect

Cu privire la transmiterea
în comodat a unor încăperi  

În temeiul prevederilor art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică
locală,  cu modificările  şi  completările  ulterioare,  Legii  nr.  121/2007 privind administrarea şi
deetatizarea proprietăţii publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 6 alin. (1) lit. e1  al
Legii ocrotirii sănătății nr. 411/1995, Codului Civil al Republicii Moldova,  Regulamentului cu
privire  la  modul  de  transmitere  a  bunurilor  proprietate  publică,  aprobat  prin  Hotărârea
Guvernului  nr.  901/2015,  demersului  Centrului  Național  de  Asistență  Medicală  Urgentă
Prespitalicească, examinând nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

1. Se transmit în comodat, cu titlu gratuit 15 (cincisprezece) încăperi cu suprafața totală
de 190,5 m.p. din imobilul, proprietate publică a raionului Strășeni, aflate în gestiunea Instituției
Medico-Sanitare Publice Centrului de Sănătate Zubrești, cu numărul cadastral 80432150271.01,
situat în s. Zubrești, r-nul Strășeni, Instituției Medico - Sanitare Publice Centrului Național de
Asistență  Medicală  Urgentă  Prespitalicească,   pe  o  perioadă  de  20  ani,  în  scopul  prestării
serviciilor medicale populației, cu obligația de a utiliza spațiul atribuit conform destinației.
            2. Se constituie comisia de predare-primire a bunului proprietate publică în următoarea
componență:
CROITOR Vladislav                   -  vicepreşedinte al raionului Străşeni
GOBJA Veronica                         - contabil-șef din cadrul Aparatului președintelui raionului
SURUCEANU Vasile                 - şef al IMSP Centrul de Sănătate Zubrești 
COZARI Serghei                         - șef adjunct departament logistică IMSP CNAMUP
MEȘCA Gheorghe                       - șef al Secție patrimoniu IMSP CNAMUP
SAGAIDAC Parascovia               - șef al Serviciului de Asistență Medicală Urgent
                                                        Prespitalicească
MALIC  Ion                                - șef al Serviciului juridic din subordinea Consiliului raional 

3. Se pune în sarcina Comisiei nominalizate  să efectueze  procedura de transmitere  a
încăperilor, în termen de 30 zile, conform prevederilor legale.
            4.  Consiliul raional Strășeni își rezervă dreptul de a retrage bunul, în cazul în care nu va
fi  utilizat  conform  destinație  prevăzute  în  contractul  de  comodat,  indiferent  de  investițiile
efectuate.
            5. Se împuternicește, președintele raionului Strășeni (P. Tamaciuc) să semneze Contractul
de comodat.

6.  Controlul executării   prezentei  decizii  se pune în seama preşedintelui  raionului  (P.
Tamaciuc).
            7. 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
Vicepreşedintele raionului                                 V. Croitor
Contabil-șef                                                       V. Gobja



NOTA  INFORMATIVĂ
la proiectul  deciziei Consiliului raional 

„Cu privire la transmiterea în comodat a unor încăperi”

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 
Serviciul juridic din cadrul Consiliului raional Strășeni.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite
Proiectul  deciziei ”Cu privire la transmiterea în comodat a unor încăperi”   a fost elaborat în
baza demersului  Instituției  Medico -  sanitare  Publice  Centrul  Național  de  Asistență  Medicală
Urgentă Prespitalicească, privind transmiterea în comodat a 15 încăperi din incinta IMSP Centrul
de Sănătate Zubrești, pentru desfășurarea activității.  În acest context, ţinem să menţionăm faptul
că potrivit prevederilor art. 43 alin. (1) lit. d)  al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică
locală, Consiliul raional,  decide, în condiţiile legii, în privinţa actelor juridice de administrare
privind bunurile domeniului public al raionului, precum şi serviciile publice de interes raional.
Astfel,  potrivit  prevederilor  art.6  alin.  (1)  lit.  e1 al  Legii  ocrotirii  sănătății  nr.  411/1995
”autoritățile publice locale,  pot asigura, cu titlu gratuit, instituţiile medico-sanitare publice şi
instituţiile publice de expertiză medico-legală cu încăperi necesare pentru prestarea serviciilor
medicale populaţiei, cu obligaţia de a utiliza spaţiul atribuit gratuit conform destinaţiei prevăzute
în contract;
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul prevede transmiterea în comodat, pe o perioadă de 20 ani a 15  încăperi cu suprafața de
190,5 m.p din incinta Instituției Medico - Sanitare Publice Centrul de Sănătate Zubrești, Instituției
Medico  -  sanitare  Publice  Centrul  Național  de  Asistență  Medicală  Urgentă  Prespitalicească,
pentru prestarea serviciilor medicale populației.
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare.
5. Modul de înсоrроrаrе а actului în cadrul normativ in vigoare 
Proiectul decizie se încorporează în sistemul actelor normative în vigoare și nu necesită abrogarea/
mоdifiсаrеа altor decizii.
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului
 În baza celor expuse și în conformitate cu prevederile art. 32 al Legii nr.100/2017 cu privire la
actele normative,  proiectul de decizie a fost avizat de către Serviciul juridic din cadrul consiliului
raional Strășeni, secretarul consiliului raional, contabilul - șef al aparatului președintelui raionului.
Totodată  în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul
decizional  proiectul  a  fost  plasat  pe  pagina web a  Consiliului  raional   www.crstraseni.md, la
directoriul Transparența decizională, secțiunea Consultări publice ale proiectelor.
7. Constatările expertizei anticorupție
În temeiul prevederilor art. 35 al Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3)
al  Legii  integrității  nr.  82/2017,  proiectul  a  fost  supus  expertizei  anticorupție  de  către  autor.
Proiectul  de  decizie  corespunde  normelor  juridice  și  exclude  orice  element  care  ar  favoriza
corupția.
8. Constatările expertizei juridice
Prezentul  proiect  de  decizie  este  în  concordanță  cu  Legea  nr.  436/2006 privind  administrația
publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii ocrotirii  sănătății  nr. 411/1995,
Legii nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice.
Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.
Prin urmare, proiectul deciziei se prezintă Comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi
Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Șef al Serviciului juridic                                                              Malic Ion


