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D E C I Z I E nr. 1-12

din 22 februarie 2018
Cu privire la transmiterea
în gestiune a unor încăperi
În conformitate cu prevederile art.43,alin.1; art.77, alin.2 al Legii Republicii
Moldova privind administraţia publică locală nr.436 –XVI din 28.12.2006, a
Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31.12.2015 şi în baza demersului
primarului primăriei Şoldăneşti, Consiliul raional DECIDE:
I. Se transmite, cu titlu gratuit, în baza Contractului de comodat, din gestiunea
Centrului de Sănătate Şoldăneşti în gestiunea Primăriei Şoldăneşti 2 (două) încăperi
cu o suprafaţă totală de 48,02 m2, etajul I din incinta Centrului de Sănătate Şoldăneşti,
bunul imobil cu nr. cadastral: 8301115039.01 amplasat pe adresa: or. Şoldăneşti, str.
Nicolae Testemiţeanu-11.
II.Transmiterea încăperilor nominalizate mai sus, se va efectua în conformitate cu
prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate
publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31.12.2015.
III. Asigurarea executării prezentei decizii se atribuie Preşedintelui raionului, dna Sv.
Rotundu.

Secretarul consiliului raional

L. Vidraşco

Contrasemnat:
Specialist principal în probleme juridice

V. Coreţchi

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie Cu privire la transmiterea în gestiune a unor încăperi
Administraţia primăriei Şoldăneşti, vă aduce la cunoştinţă, că la data de 25.01.2017 a fost semnat
Acordul de colaborare între AO HelpAge Internaţional, AO Viitorul LRG şi Primăria Şoldăneşti (valabil
şi în 2018), încheiat în cadrul proiectului „Suport pentru perioada rece a anului pentru cele mai
vulnerabile persoane din R.Moldova”, finanţat de către Crucea Roşie din Elveţia şi împlementat de
HelpAge Internaţional.
Scopul principal al proiectului este de a contribui la îmbunătăţire bunăstării persoanelor
vulnerabile din or.Şoldăneşti.
În cadrul proiectului menţionat mai sus HelpAge Internaţional va oferi finanţare pentru
activitatea Cantinei Sociale din or.Şoldăneşti, care va oferi un prînz cald pentru 30 persoane (per
cantină), 5 zile în săptămînă, în valoare de 24 lei per zi/persoană, în perioada rece a anului : ianuarie
-- mai ( inclusiv ) .
Finanţarea Cantinei Sociale va oferi APL –lor care vor întruni următoarele criterii:
1. APL oferă gratuit spaţiu adaptat pentru activitatea Cantinei Sociale şi acoperă costurile
pentru utulităţi (electricitate, gaz,apă etc.)
2. Apl-ul şi ONG-ul local vor primi autorizaţiile de activitate de la Centrul de Sănătate Publică
şi Departamentul pentru Siguranţa Alimentelor.
3. APL din resurse proprii sau cu suportul Fondului de susţinere a Populaţiei vor cofinanţa
activitatea Cantinei Sociale şi anume: o contribuţie lunară în valoare de 6000 lei.
Urmare celor expuse, solicităm oferirea spaţiului pentru Cantina Socială (unde vor fi
deserviţi peste 150 persoane ( rotaţie lunară)) în incinta IMSP Centrul Sănătate publică
Şoldăneşti.
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Preşedintele raionului Şoldăneşti
Consiliul raional Şoldăneşti
DEMERS
Administraţia Primăriei o.Şoldăneşti, vine cu solicitarea de a ne acorda un
spaţiu pentru amplasarea Cantinei sociale, cantină care va oferi prînz cald pentru
persoanele vulnerabile din oraul Şoldăneşti în perioada rece a anului.
Vă aducem la cunoştinţă, că Cantina Socială va activa urmare imlimentării
proiectului „Suport pentru perioada rece a anului pentru cele mai vulnerabile din
Republica Moldova”, finanţat de către Crucea Roşie din Elveţia şi implimentat de AO
HelpAge Internaţional.
Din partea finanţatorilor au fost înaintate către APL condiţiile: de a contribui financiar
cîte 6,0 mii lei lunar şi de a pune la dispoziţie spaţiu amenajat pentru amplasarea
Cantinei Sociale. La moment, Primăria Şoldăneşti nu dispune de spaţiu pentru
amplasarea acestei cantine, de aceia, solicită respectuos transmiterea în comodat o
unei încăperi din clădirea IMSP Centrul de Sănătate Şoldăneşti. Reparaţia şi
amenajarea va fi efectuată de către primăria Şoldăneşti.
Primar de Şoldăneşti

I.Cuculescu

