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DECIZIANT.l/5.2
din 1l martie2020

Cu privire la patrimoniu

in temeiul art.43 alin.(l), lit. c) qi d), art.77 alin.(3) ale Legii nr.436-XVI din28.12.2006 privind administratia

publicd local5, Legii nr.12I-XVI din 04.05.2007 privind administrarea gi deetatizarea propriet6lii publice, att.7234-

1241 dinCodul Civil nr.l 107 - XV din 06.06.20 02, art.10, art.l18-126 din Codul Administrativ nr.l 16 din 19.07 .2018,

in scopul asiguririi cu spaliul necesar pentru des{Egurdrea activitIlii Oficiului de Sdnltate din s.Tirzieni in cadrul

I.M.S.P. Centrul de SSndtate Brdviceni, , ConsiliulRaional Orhei,

DECIDE:

l. Se transmit in comodat I.M.S.P. Centrul de Sinitate Br6viceni pe un termen de 10 ani bunurile imobile: teren cu

nr. cadastral 6447309-099, suprafa{a 0,0394 ha; constructie de sdndtate, asistenfd social6 cu nr. cadastral

6447309.099.01, suprafala 48,30 m2, situate in s. Tirzieni, com. MdlSiegti, pentru amplasarea ;i organizarera

activitifli Oficiului de Sdndtate din s.Tirzieni
2. Se aprobd Contractul de comodat cu I.M.S.P. Centrul de Sdnitate Briviceni conform anexei nr.1.

3. Se imputernicegte Pregedintele raionului dl D. Jurcanu cu dreptul si semneze Contractul de comodat.

4. prezenta decizie serve;te drept temei pentru inregistrarea/modificarea inscrisurilor in Registrul bunurilor imobile

a Serviciului Cadastral Teritorial Orhei.

5. Sursa de acoperire a cheltuielilor pentru inregistrarea bunurilor imobile se determind din contul bugetului aprobat

pentru Aparatul pregedintelui raionului pe anul 2020, pentru serviciile prestate de cdtre Serviciul Cadastral

Teritorial Orhei al I.P. "Agen{ia Servicii Publice".

6. SereziliazdContractul de comodat cu I.M.S.P. "Centrul Medicilor de Familie Raionul Orhei" nr.9 din 06.12.2007

(640u12t26s).
7. Seclia Economie qi Atragerea Investiliilor, gef dna E. Boguq va asigura activit5lile de organizare privind executarea

prevederilor prezentei decizii.

8. Vicepreqedintele raionului dl Victor Pertu, comisia de specialitate in problemele economice, buget 9i finante

(pregedinte dna. Nelli Parutenco) vor asigura controlul executlrii prezentei decizii.

Preqedintele gedinlei Evgheni Pisov

Secretarul Consiliul Serghei Caraman

*



CONSILIUL R.A,IONAL ORHE,I
CONTR*ACT DE COMODAT nr. Pag.l din 3

2020

Anexa nr.l
La Deciaizia Consiliului rational

Nr.1/5.2 din 11 martie 2020
mun.Orhei

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. Consiliul Raional Orhei in persoana pregedintelui raionului Orhei dl TURCANU Dinu, care
activeazd, in baza Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administralia publicd 1oca16, denumit in
continuare rrComodantt', qi

1.2. IMSP Centrul de Slnitate Briviceni in persoana administratorului dna COCIORVA Lucia,
care activeazd,inbaza statutului instituliei medico-sanitare publice, denumit in continuare rrComodatar",
au convenit in temeiul Deciziei Consiliului raional Orhei
de Comodat, cu respectarea urmdtoarelor clauze

sd incheie prezentul Contract

il. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul prezentului Contract constituie transmiterea de cdtre Comodant, in posesie qi folosin{d
temporar6, gratuitE Comodatarului a bunurilor imobile amplasate in satul Tirzieni, com. Mdldieqti, in
scopul utilizdrii acestora in calitate de oficiu pentru presarea serviciilor medicale primare, dupd cum
trmeazd:

- Construc{ie de sdndtate, asistenfd social5 cu nr. cadastral 6447309.099.01, suprafa(a de 48,30 m2

qi terenul aferent cu nr. cadastral 6447309.099, suprafala de 0,0394 ha, situate in satul Tirzieni, r-
ul Orhei.

2.2. Transmiterea bunurilor imobile in comodat Comodatarului, nu poate servi drept temei pentru
dobdndirea dreptului de proprietate asupra acestor bunuri.

III. TERMENUL CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract este incheiat pe o perioadd de 25 de ani, gi intrd in vigoare in momentul
transmiterii bunurilor materiale cdtre Comodatar,inbaza actului de predare-primire, parte constituantd a
contractului.

3.2. Pdrlile sunt in drept sd rezilieze unilateral prezentul Contract, cu notificarea prealabild de 30
(treizeci) zile calendaristice a celeilalte ,,Par\i" tinind cond de prevederile p.3.1.

3.3. La expirarea termenului prezentului Contract sau in cazul rczilierii acestuia, Comodatarul va
transmite bunurile inbaza Actului de predare - primire. Bunurile imobile vor fi returnate in starea in care
a fost primite, {in6ndu-se cont de uz':ira normald a acestora.

IV.ORDINEA TRASNMITERU iNCAPERILOR

4.1. Comodantul v-a transmite Comodatarului bunurile menfionat la Capitolul II din prezentul Contract
inbaza Actului de predare-primire prevdzut in Anexa nr.l.
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v. DREPTURTLE $I OBLTGATIILE rAnlU,On

5.1. Comodantul se obligd sd transmitl Comodatarului bunurile imobile p6nd la data de _, cu
intocmirea actului de primire-predare, care este parte integrantd a Contractului.
5.2. Comodantul are dreptul strefectueie periodic controlul utilizdrii bunurilor transmise in comodat. ln
cazul depistdrii unor incdlcdri ale clauzelor prezentului Contract el poate obliga Comodatarul sd inldture
incdlclrile comise.
5.3. Comodatarul se obligd:
5.3.1. s[ achite la timp serviciile comunale;
5.3.2. sd foloseascd bunurile inchiriate conform destina{iei indicate in contract qi sE le men}in6 intr-o
stare tehnicd bund;
5.3.3. s5 nu transmitd bunurile in localiune sau in subcomodat terfilor fbrd acordul scris al comodantului
(proprietarului);
5.3.4. sd efectuieze din contul sdu repara{iile curente gi capitale ale bunurilor comodate;
5.3.5. s[ nu gajeze bunurile detinute in comodat qi sd nu admitd creante in leg[turd cu posesia acestora
sub sanctiunea retragerii bunurilor transmise in comodat;
5.3.6. sd restituie Comodantului bunurile inchiriate in termen de 3 zile de la data incetdrii efectelor
contractului de comodat intr-o stare bun[, ]inindu-se cont de uzura normativS, care s-a produs pe
parcursul folosinfei.
5.4. Amestecul in activitatea Comodatarului nu se admite.

VI. CONDITIILE DE MODIFICARE $I
REZILIERE A CONTRACTULUI

6.1. Modificarea clauzelor Contractului de comodat, prelungirea sau rezilierea lui se efectueaz6 cu
acordul p64ilor contractante.
6.2. Comodatarul, care respectd obliga{iile stipulate in Contract, are prioritate in caz de prelungire a

termenului Contractului de comodat, in raport cu terfele persoane.

6.3. Contractul de comodat poate fi reziliat la cererea pdr{ilor in urmdtoarele cazuri:
6.3. f . incdlcarea de citre cealaltd parte a clauzelor prezentului Contract;
6.3.2. folosirea bunurilor de citre Comodatar in alte condiJii qi scopuri decit cele stipulate in prezentul
Contract;
6.3.3. nerespectarea regulilor de exploatare a bunurilor, precum gi a celor sanitare qi anti-incendiare;
6.3.4. efectuarea reconstrucliilor qi reutildrilor bunurilor, ftrd acordul Comodantului;
6.3.5. amestecul Comodantului in activitatea Comodatarului;
6.3.6. survenirea condifiilor prevdzute la p. 3.1

6.4. it cazri rczilierii contractului, partea care invocd rezilierea inqtiin{eazd in scris cealaltd parte cu 30
zile inainte de data rezilierii.

VII.RASPUNDEREA PARTILOR

T.I.incazul neexecutdrii obligatiilor stipulate in prezentul contract sau execut5rii necorespunzdtoare a

acestora, Partea in culpd va achita celeilalte Pdrfi despdgubiri in mdrimea pagubei suportate precum qi a
c 6qti gului ner ealizat.

v[r. FoRTA MAJORA

8.1 Nici una dintre pdrfi nu r6spunde de neexecutarea la termen sau/gi de executarea in mod

necorespunzitor - total sau par\ial - a oric[rei obligatii care ii revine inbaza prezentului contract, dacd
neexecutarea sau executarea necorespunzdtoare a obligaJiei respective a fost cauzatd de forfa major6, 9i
anume: calamitaf naturale, incendiu, inundalii, stare de fizboi, actele puterii publice, oricare alt
eveniment sau imprejurdri care face imposibil executarea obligatiilor conform prezentului contract.



8.2 Partea care invocd forfa majord este obligatd sI notifice celeilalte pdrfi, in termen de trei zile bancare
producerea evenimentului qi sd ia toate mdsurile posibile in vederea limitlrii consecintelor lui.
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8.3 Dacd in termen de 10 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteazd, partile au dreptul sd-qi

notifice rezilierea prezentului contract frrd ca vreuna dintre ele s[ pretind[ daune-interese.

IX. DTSPOZtTtt FTNALE

9.1. Litigiile qi divergenlele care pot apdrea la executarea prezentului contract vor fi solu{ionate, dup[
posibilitate, pe cale amiabild
9.2. ln cazul imposibilitalii solu{iondrii litigiilor pe cale amiabild, acestea vor fi transmise spre

solu{ionare instanfelor de j udecatd competente.
9.3. in cazul aparrliei situaliilor nereglementate de prezentul contract, parfile vor ac{iona in conformitate
cu legislalia in vigoare.
9.4. Prezentul contract poate fi oricdnd modificat prin acordul ambelor Pdrfi, cu condilia ca modificarea
sd fie frcut6 in scris qi semnatd de Parti in forma unui act adilional la contract. Din momentul semndrii,
anexele adilionale devin p[r[i integrante la contract.
9.5. Prezentul contract intrd in vigoare in ziua semnlrii lui gi inceteazd,in condiliile p. 3.1 al prezentului
contract.
9.6. Prezentul contract este intocmit qi semnat in 2 exemplare originale, ambele in limba romdn6, cdte un
exemplar pentru fiecare parte, avind aceeaqi putere juridicS.

xI. RECHLZITELF. BANCARE $I ADRESELE JURIDICE ALE rAnlrr,on

Secretarul Consiliului Serghei Caraman

COMODANT
Consiliul raional Orhei
Mun. Orhei, bd. M. Eminescu,2
tel. (0)23 522058,2-42-5 I
MF - Trezoreiade Stat
clf 1007601005523
MDO5TRPDACI4232OAI O 1 97AA

Pregedintele raionului

IURCANU Dinu

COMODATAR
IMSP Centrul de Sdndtate Brdviceni
Satul Br[viceni, r-ul Orhei
MD-
IDNO:
MD

Administrator
COCIORVA Lucia



Anexa nr. 1

la contractul de Comodat nr. _
din 2020

ACT
de predare - primire a inclperii

din 2020

Subsemna{ii, reprezentantul Comodantului - Consiliul Raional Orhei, in persoana

preqedintelui raionului Orhei dl TURCANU Dinu qi a Comodatarului - IMSP Centrul de Sdndtate

Brdviceni, in persoana administratorului dna COCIORVA Lucia, am intocmit prezentul act,

conform cdruia in corespundere cu contractul de comodat nr. din _ 2W0 Comodantul

a transmis iar Comodatarul a primit in stare corespunzdtoare, urmltoarele bunuri imobile:

- Construcjie de sdnitate, asistenld sociald cu nr. cadastral 6447309.099.01, suprafala de

48,30 m2 ;i terenul aferent cu nr. cadastral 6447309.099, suprafala de 0,0394 ha, situate in
satul Tirzieni, r-ul Orhei.

SEMNATURILE REPREZENTANTILOR

PREDAT
COMODANT

PRIMIT
COMODATAR

IURCANU Dinu COCIORVA Lucia


