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DHCIZIA nr.3l7
din

17 septernbrie 2019

privire la atribuirea in comodat a unor spatii pentru desflqurarea activiti{ii
fondatorului Cabinetului individual al mcdicului de familie "$aptefra(i
[,udmila" in cadrul sediului Oficiului Medicului de ]'amilie Negureni"
,,C'u

in

scopul suslinerii Reformei Asisten{ei Medicale Primare din Republica
Moldova, conform prevederilor I-egii ocrotirii sdndtdlii nr. 411 din 28.03.1995,
Legii 191 din 27 iulie 2018, llot[rirei Guvernului nr. 988 din 10.10.2018 pcntn-r
aprobarea Itegulilor de organiz,are a asistenlei r-nedicale primare, Ordinul nr. 1262
din 02.11.2018 a Ministerului S6n5t51ii, Muncii qi Protecliei Sociale al Rept.rblicii
Moldova, in conformitate cu prevederile ar1.9 alin.(l) qi alin.(2) lit. e) qi lit. h) din
Lcgea nr.l21-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea Ei deetaliz,area proprictrilii
publice, art. 859 al Codulr-ri Civil, avind avtzul pozitiv al Comisiei consultativc pc
problcrne dc economie br-rgct qi finanle, in tcmeiul art. art.43 (1) lit. ,d",46 al. (1) al
L,egii nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind Adrninistralia Publicd Local5, Consiliul
Raional,

DBCIDH,:

1. Sc atribuie pe un terrnen de cinci ani, cu titlu gratuit, in folosinf[
Cabinctului individual al rredicului de familie ,,$aptefi'ali Ludmila", IDNO
1019606000104, reprez,entat de $aptefiali Ludtnila, (IDNP 2000035021333) biroul
nr. 3 cu sr"rprafala de 12.8 rn.p. in clidirea IMSP OMF situat in s. Negureni r-nul
'l'elcneqti, (nr. cadastral 8937203029), identificat conforrn planului din dosarul cie
invcntarierc tehnica a bunului imobil;

2. $eful IMSP CS Cdzdtneqti Ar:ratolie Cristea qi reprezentantul Cabinetuh-ri
ir-rdividual al rnedicului dc familie ,,$aptefrafi Ludmila" vor cfectua transmitcreaprimirea bur"rurilor qi dispozitiveior n"redicale din spa{iile amplasate itr cadrul OIrM
Ncgurcni r-nul 'l'elcneqti ?n folosinld comun6, in conforrnitate cu Regulamentul cr.r
privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate pr-rblici, aprobat prin
Irlotlrdrea (ir-rvernului nr.901 din 31 decembrie 2015.
3. Sc pune in sarcina dlui ValeriuLaz,arenco, specialist principal pe problcrnc
.lr-rridicc a Aparatul preqcdintclui Raior-rului, sd per ctezc in corespundcrc cu
prevederile legislaliei in vigoztrc contrac[ul dc cornodat intre Corisiliul raional
'I'eleneqti
Ei Cabinctului indiviclrral a[ mcdiculLri dc lamilie ,,$aptel'ra]i l,udtrila",
INDO 1019606000104, ce ar avea ca obiect incdperile iz.olale indicate p. 1;

4. Se imputerniceqte preEcdintele raionulLri 'I'eleneEti, dna Diana Manoli, cu
drept de sellnare a contractului de comodat ;i a acordului privind transmiterea

bunurilor proprietate pr,rblic6 a Consiliului raional 'l'elene;ti din gestiunca IMSI'} CS
Cdzaneqti, in gestiunea comund a IMSP CS Cdzdnesti Si Cabinetului individual al
medicului de farnilie,,$aptefi ali Ludurila.
I>rezenta decizie urmeazd a li adusd la cunoEtinla titularilor funcfiilor vizatc,
se publicd pe site-ul ivw'rv.lqlcrrt,:st.i,rirr-l , inclusiv in buletinul informativ ,,Monitornl
de'I'eleneqti" qi intrd ir-r vigoare \a data includpriijn-Registru de Stat al actelor locale.

5.

Preqedinte

al

Tudor $uiu

qedinfei

Secretar interimar al Consiliului

raional

r?/

,ffirt/
t/

Vasilii Bulat

NO'I'A TNFORMA]IIVA
la proiectul Deciziei nr.317 din 17.09.2077 "Cu privire la atribuirea in comodat a unor spalii

pentru desfbEurarea activit[fii fbndatorului Cabinetului individual al rnedicului de farnilie

"$aptefra{i Ludmila" in cadrul sediului Oficiului Medicului de Iramilie Negureni"

iniliatorii gi autorii proiectului
in adresa Consiliului Raional Telenegti a parvenit cererea doamnei $aptcfrali
Ludmila, din 17.01.201,9, fondatorul Cabinetului individual al medicului de familic
1. Cauzele care au condilionat elaborrar€a:proi€ctului,

"$aptefra!i Ludmila" care a solicitat transmiterea in comodat a bunurilor si dispozitive lor
medicale din spa!iile clSdirii IMSP, Oficiul Medicilor de Familie Negureni, r. Telenesti
2. Modul de reglementare a problemelor abordate in proiect de cadrul normativ in
vigoare
Solulionarea cazului este reglementat de reforma Asistentei Medicale Primarc din
Republica Moldova, conform prevcdcrilor Legii ocrotirii sdndtSlii nr. 41,1. din
28.03.1-995, Legii 191. din 27 iulie 2018, Hotdrarei Guvernului nr,988 din 10.10.2018
pentru aprobarca Rcgulilor dc organizare a asistentei mcdicalc primare, Ordinul nr.
1262 din 02.11.2018 a Ministerului Sinit;tii, Muncii gi Protectiei Sociale al Republicii
Moldova, in conformital.e cu prcvederile art.9 alin.(1) gi alin.(2) lit. c) qi lil. h) din Legea
nr.1.21.-XVl din 4 mai2O07 privind administrarea 5i deetatizarca proprictSlii publice, art.
859 al Codului Civil, in temeiul art. art. 43 (1) lit. ,,d",46 al. (1) al Legii nr. 436-XVl din
28.L2.2006, privind Administratia Publicd LocalS
3. Scopul gi obiectivele proiectului
Proicctul de Dccizie "Cu privirc la atribuirea in comodat a unor spalii pcntru
desf5Surarea activitS!ii fondatorului Cabinetului individual al medicului de familic
"$aptefrali Ludmila" in cadrul scdiului Oficiului Medicului de Familie Negureni"
urmdrc;tc scopul gestionirii spatiilor din clSdirea IMSP, Oficiul Medicilor dc Familie
situat in s. Negureni, r. Telenegti (nr. cadastral 8937203029) ;i transmiterea, pe un
tcrmen de doi ani, cu titlul gratuit, in folosin!5 Cabinetului individual al medicului dc
familic "$aptefra!i Ludmila" biroul nr.3 cu suprafa!a de 1"2.8 m,p.
4. Estimarea riscurilor legate de implementarea acestui proiect
tliscuri estimatc nu sunt
5. Modul de incorporarea a proiectului in sistemul actelor normative In vigoare, actele
normative care trebuie elaborate sau modificate dupS adoptarea proiectului
Proiectul de decizie nr.3l7 din 1-7 septembrie 201-9 "Cu privire la atribuirea in
comodat a unor spalii pentru desfSgurarea activitSlii fondatorului Cabinetului individual
al medicului de familie "$aptefrali Ludmila" in cadrul sediului Oficiului Medicului de
Familie Negureni" nu contravine;i nu necesitS modificdri ale actelor normative in
vigoa re.

Vice preqedinte al r-nului'I'elenesti

Ilcaterina F'urculiti

