РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

REPUBLICA MOLDOVA

РАЙОННЫЙ СОВЕТ

CONSILIUL RAIONAL
ŞOLDĂNEŞTI

or. Şoldăneşti, st. 31 August, 1
tel: (272) 2-26-50, fax: (272) 2-20-57
E-mail: consiliu@soldanesti.md

ШОЛДЭНЕШТЪ

г. Шолдэнешть, ул. 31 Августа, 1
тел: (272) 2-26-50, фaкс: (272) 2-20-57
E-mail: consiliu@soldanesti.md

DECIZIA nr. 1-16
din 21.01.2021
Cu privire la darea în locaţiune a
unor încăperi
În conformitate cu prevederile art.43 alin.(1), lit. ,,c,, şi ,,d,, , art.46; art.77, alin.2 din
Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006; art.17 al Legii nr.121XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice; în temeiul
Hotărîrii Guvernului nr.136 din 10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind
licitaţiile cu strigare şi cu reducere, pct.17, s/p. 8 al Regulamentului de organizare și
funcționare al Instituției Medico – Sanitare publice Centrul de Sănătate Șoldănești şi în baza
demersului Dlui Constantin Balanici, şef IMSP CS Șoldănești, Consiliul raional Şoldăneşti
DECIDE:
I. Se acceptă darea în locaţiune de către IMSP CS Şoldăneşti a 2 (două) încăperi ( bir.7 și 8 )
cu suprafaţa totală de 44,37 m2, etajul II, al Bunului imobil, număr cadastral: 8301123.149.01.
proprietate publică a Consiliului raional Şoldăneşti, aflat în gestiunea IMSP CS Șoldănești,
amplasat în or. Şoldăneşti, str. Nicolae TestPăcii,11.
II. Darea în locaţiune a încăperilor nominalizate se va efectua în conformitate cu Legislația în
vigoare a Republicii Moldova.
III. Se împuterniceşte dl. Constantin Balanici, şef IMSP CS Șoldănești, cu dreptul de a încheia
și semna contractul de locaţiune.
IV. Controlul privind executărea prezentei decizii revine Comisiei consultative de specialitate
,,Activități economic-financiare, agricultură, industrie și comerț,, .
Secretarul
Consiliului raional Şoldăneşti

L. Vidraşco

AVIZAT:
Specialist principal
în probleme juridice

V. Coreţchi

Nota informativa
la proiectul deciziei „ Cu privire la darea în locaţiune a unor Încăperi,,
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
V.Coreţchi, Şpecialist principal în probleme juridice
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finalităţile
urmărite
Demersul dl. Constantin Balanici, șef IMSP CS Şoldăneşti privind necesitatea
transmiterii în locaţiune a unor încăperi neutilizate în scopul obţinerii unor mijloace
financiare suplimentare.
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu prevederile art.43 alin.(1), lit. ,,c,, şi ,,d,, ,
art.46; art.77, alin.2 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006;
art.17 al Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii
publice; în temeiul Hotărîrii Guvernului nr.136 din 10.02.2009 cu privire la aprobarea
Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere și a Regulamentului IMSP CS
Şoldăneşti.
4. Fundamentarea economico-financiară
Transmiterea în locaţiune a unor încăperi neutilizate nu necesită mijloace financiare
adăugătoare.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova
6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilorn Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în
procesul deciziional şi a Legii nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative,
proiectul de decizie a fost plasat pe pagina web a Consiliului raional Şoldaneşti.
consiliu@soldanesti.md Proiectul de decizie se prezintă comisiei consultative de specialitate
pentru avizare şi se propune Consiliului rational pentru examinarea şi adoptarea în şedinţă.
7. Constatările expertizelor anticorupţie şi juridice
Proiectul de decizie a fost examinat de specialistul principal în problemele juridice şi
corespunde normelor legale.

Specialist principal în probleme

Vladimir Coreţchi

