
Republica Moldova                                                         Республика Молдова 

Consiliul Raional                                                                Районный Совет 

    STRĂŞENI                                                                        СТРЭШЕНЬ  

       
                                                                                                                              

                                                   DECIZIE nr. 2/ 

                                                din  18  mai   2018        

                                                                                                     Proiect 
Cu privire la transmiterea unui bun material 

            

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

administrația publică locală,  cu modificările și 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, examinînd nota informativă,  

Consiliul raional DECIDE: 

 

      1.  Se transmite în comodat, pe o perioada nedeterminată, bunul material Cazan 

Confort ECO 35,  în valoare de 113700.00 lei, proprietate a  unității administrativ- 

teritoriale de nivelul al doilea, administrarea Aparatului președintelui raionului, în 

administrarea Centrului de Sănătate Strășeni, gestiunea  Oficiului medicului de familie 

Micleușeni 

     2.  Se instituie Comisia de predare - primire a bunurilor materiale în următoarea 

componenţă: 

BUDU Nicolae            - vicepreședinte al raionului Strășeni, preşedinte al Comisiei; 

Membrii comisiei: 

CLIMA Viorica           - contabil-șef al Centrului de Sănătate Strășeni 

ȚURCANU Tamara     - medic de familie la OMF Micleușeni 

 SÎRBU Galina             - specialist principal,  Aparatului Președintelui raionului  

 IORDACHI Valeriu    - șef al Serviciului auxiliar pe lîngă Aparatul Președintelui 

                                      raionului 

     3. Se Împuternicește președintele raionului Strășeni, (M. Popa) să semneze contractul 

de comodat. 

     4.  Se pune în sarcina Comisiei nominalizate predarea-primirea bunurilor materiale în 

conformitate cu Regulamentul 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 

vicepreședintele raionului Strășeni (N. Budu). 

      

 

Preşedinte al şedinţei,                                             

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU 

Avizat: 

 

 

VIZAT:     

 

Serviciul juridic                                    I. Malic 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei Consiliului raional  

„Cu privire la transmiterea unui bun material” 

 

I. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 

     Proiectul deciziei „Cu privire la transmiterea unui bun material” a fost 

elaborat de către contabilul-șef al Aparatului președintelui raionului, avînd ca 

scop transmiterea în comodat a bunului material, proprietatea publică a unității 

administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, aflat în administrarea Aparatului 

Președintelui raionului în administrarea Centrului de Sănătate Strășeni 

      

III. Fundamentarea economico-financiară                                                      

Prezentul proiect, nu necesită cheltuieli financiare suplimentare. 

      

     IV. Impactul proiectului 

 Proiectul va contribui la  buna organizare și funcționare a Centrului de             

     Sănătate Strășeni 

 

     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. 

      Proiectul deciziei se prezintă comisiei consultative de specialitate 

pentru avizare și se propune Consiliului raional pentru examinare și 

adoptare în ședință. 

 

 

 

   Contabil-șef 

Al Aparatului președintelui raionului                              V. Gobja 

http://www.crstraseni.md/

