
 

NOTA  INFORMATIVĂ 

 la proiectul  deciziei Consiliului raional  

  „Cu privire la darea în locaţiune, prin licitaţie a bunului”  

 

 I.  Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 

         Proiectul  deciziei ”Cu privire la darea în locaţiune, prin licitaţie a bunului”  a 

fost elaborat de Serviciul juridic din cadrul Consiliului raional Strășeni”  în baza 

demersului Instituției Medico- Sanitare Publice  Centrul  de Sănătate Strășeni privind 

solicitarea transmiterii  în locațiune a unor încăperi din incinta Oficiului Medicilor de 

Familie Romănești, pentru  a fi utilizată   în scopul întremării sănătății  populaţiei și 

anume prestarea serviciilor stomatologice. 

  În acest context, ţinem să menţionăm faptul că potrivit prevederilor art. 43 

alin. (1) lit. d)  al Legii nr. 436-XVI privind administraţia publică locală din 28 

decembrie 2006, Consiliul raional în calitatea sa de fondator,  decide, în condiţiile 

legii, darea în locaţiune a obiectelor nominalizate. 

 Potrivit art.77 alin.5 al legii precitate ”înstrăinarea, concesionarea, darea în 

arendă ori locațiune a bunurilor proprietate a unității administrativ-teritoriale se 

fac prin licitație publică, organizată în condițiile legii, cu excepția cazurilor stabilite 

expres prin lege”.      

Prin urmare, proiectul deciziei se prezintă Comisiilor consultative de 

specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în 

şedinţă. 

II. Fundamentarea economico-financiară 

    Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare.  

III. Impactul proiectului 

      Proiectul va avea un impact semnificativ în prestarea serviciilor medicale 

calitative. 

IV. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în 

vigoare și actelor administrative a autorității  



     Urmare a adoptării prezentului proiect va fi necesară abrogarea textului din 

punctul 1 al Deciziei Consiliului raional Strășeni nr.5/22 din 12 decembrie 2014 ”Cu 

privire la transmiterea în comodat a unor imobile” după cum urmează : 

”încăperea cu suprafața de 20,3 m.p. din incinta Oficiului Medicului de Familie 

Romănești”. 

         V. Consultarea publică a proiectului  

     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 Transparența decizională, secțiunea 

Consultări publice ale proiectelor 

 

  

    Ion Malic, 

    Șef al Serviciului juridic  

 

 

  




