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DECIZIE nr. 1/8                              

 

din  23 februarie  2018 

 

 „Cu privire la transmiterea bunului imobil destinat amplasării Oficiului Medicului 

de Familie din s. Negureni, în comodat IMSP CS Căzănești” 

 

           Examinând demersul IMSP CS Căzănești, nr. 03 din 06.02.2018, privind transmiterea în 

folosință a bunului imobil cu nr. cadastral 8937203029 (clădire și teren aferent 0,1624 ha), 

precum și în scopul asigurării accesului populaţiei la asistenţă medicală calitativă în cadrul 

sistemului de sănătate raional, în conformitate cu prevederile art. 859 din Codul Civil al RM, art. 

6 lit. ”e
1
” din Legea ocrotirii sănătății nr. 411 din  28.03.1995, art. 5 al. 1) al Legii 435 din 

28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, art. 8 al. 4) al Legii nr. 523 din 16.07.1999 cu 

privire la proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale, având în vedere avizul pozitiv 

al comisiei consultative pe probleme economie, buget și finanțe, în temeiul art. art. 43 al. (1) lit. 

(c), 46 ale Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul 

raional, 

DECIDE: 

1. Se aprobă transmiterea bunului imobil destinat amplasării Oficiului Medicului de Familie 

din s. Negureni, cu nr. cadastral 8937203029 (clădire nefinisată, cu volumul lucrărilor  efectuate 

în proporţie de 46% ) și terenul aferent în mărime de  0,1624 ha,  în comodat IMSP CS Căzănești, 

pe perioada de activitate a instituției medicale respective. 

2. Se împuternicește Președintele raionului, D-na Diana Manoli cu dreptul de a crea  

comisia de predare-primire și de a semna actele aferente procedurii de predare-primire. 

3. Primirea – predarea bunului menționat la pct. 1, se va efectua în conformitate cu 

prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901 din 31.12.2015. 

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Președintelui raionului, D-na 

Diana Manoli. 

5. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa persoanelor vizate şi intră în vigoare la 

data publicării pe site-ul oficial al consiliului raional www.telenesti.md  şi/sau  site-ul  

www.actelocale.md . 

 

Preşedintele şedinţei                                                           Octavian Anton 

 

Secretarul  Consiliului  raional                                                 Sergiu Lazăr 
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