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Cu privire la transmiterea în gestiune
a bunurilor proprietate publică
În conformitate cu prevederile art.43 alin.(1) litera „c” şi „d”, art.46, art.77 al Legii Republicii
Moldova privind administraţia publică locală nr.436 –XVI din 28.12.2006, cu modificările şi
completările ulterioare, art.9, art.14 al legii nr.121 –XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi
deetatizarea proprietăţii publice, Hotărîrii Guvernului nr.988 din 10.102018 pentru aprobarea
Regulilor de organizare a asistenţei medicale primare, 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 administratorului Centrului Medicilor de Familie „ZIMATI-MED”, dlui
Botezatu Petru, Consiliul raional DECIDE:
I.
Se transmite, cu titlu gratuit, din gestiunea IMSP CS Răspopeni în gestiunea Centrului
Medicilor de Familie „ZIMATI-MED”, în baza contractului de comodat, bunurile imobile
şi mobile, proprietate publică a Consiliului raional Şoldăneşti, conform actelor de
inventariere a bunurilor imobile nr.2 şi nr.3 din 14.05.2019 (se anexează).
Se instituie comisia de predare-primire a bunurilor imobile şi mobile în următoarea
componenţă:
Florea Nina, vicepreşedintele raionului, preşedintele comisiei
Membrii comisiei:
Reliţchi Ana, specialist principal, Secţia economie
Coreţchi Vladimir, specialist principal, Aparatul preşedintelui
Rotari Alexandra, contabil-şef, Aparatul preşedintelui
Botezatu Petru, administrator,Centrul Medicilor de Familie „ZIMATI-MED”
Bulhac Svetlana, contabil, IMSP CS Şoldăneşti
Strătila Maia, şef, IMSP CS Răspopeni
Pînzari Lidia, contabil-şef, Direcţia Finanţe
II.

III.

Transmiterea bunurilor imobile şi mobile 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.

IV.

Se împuterniceşte preşedintele raionului, dnul Dorogan Nicolae, să semneze contractul de
comodat.

De efectuat modificările corespunzătoare în actul de primire-predare şi în contractul de
comodat nr.4 din 01.01.2012 încheiat între Consiliul raional Şoldăneşti şi IMSP CS
Răspopeni.
VI.Asigurarea executării prezentei decizii se atribuie vicepreşedintelui raionului, dna Florea Nina.
V.

Secretarul consiliului raional
Contrasemnat:
Specialist în probleme juridice

L. Vidraşco
V.Coreţchi

Notă informativă
la proiectul de decizie Cu privire la transmiterea în gestiune
a bunurilor proprietate publică
I. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Aparatul preşedintelui, comisia de inventariere a bunurilor proprietate publică
II.Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite.Proiectul deciziei Cu
privire la transmiterea în gestiune a bunurilor proprietate publică
a fost elaborat ca urmare a fondării Centrului Medicilor de Familie „ZIMATI-MED” (satele Chipeşca
şi Găuzeni) în conformitate cu prevederile Legii ocrotirii sănătăţii nr.411 din 28.03.1995 şi a Hotărîrii
Guvernului Republicii Moldova nr.988 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulilor de organizare a
asistenţei medicale primare în care este stipulat, că Centrele Medicilor de Familie nou create îşi
desfăşoară activitatea în spaţii din cadrul instituţiilor medico-sanitare publice sau în alte spaţii puse la
dispoziţie prin comodat de către autorităţile administraţiei publice locale.
III.Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Transmiterea, cu titlu gratuit, din gestiunea IMSP CS Răspopeni în gestiunea Centrului Medicilor de
Familie „TZIMATI-MED”, în baza contractului de comodat a bunurilor imobile şi mobile,
proprietate publică a Consiliului raional Şoldăneşti, conform actului de inventariere a bunurilor
imobile nr.2 şi nr.3 din 14.05.2019”
IV.Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare.
V. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proectul se încorporează în sistemul actelor normative şi nu necesită abrogarea altor decizii.
VI.Avizarea şi consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în
procesul decizional secretarul consiliului raional va plasa proiectul pe pagina web a Consiliului
raional www.soldanesti.md la directoriul Transparența decizională, secțiunea Consultări publice ale
proiectelor. Proiectul de decizie „ Cu privire la transmiterea în gestiune a bunurilor proprietate
publică” se propune comisiei de specialitate pentru examinare, avizare şi adoptare în ședința
Consiliului raional.
VII. Constatările expertizei juridice
În temeiul art.37 din Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative a fost
supus expertizei juridice de către specialistul principal în probleme juridice, aparatul preşedintelui,
are aviz pozitiv, fără obiecţii şi propuneri.
Proiectul deciziei se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi propunere
Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.
Specialist principal în probleme juridice

V.Coreţchi

