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DECIZLAnr.116.5
din 1l martie2020

Cu privire la modificarea contractului de comodat

in temeiul art.43 alin.(l) lit. d), art.77 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administratia publicl loca16, art.62 al Legii nr.100 din22 decembrie 2017 pivind actele normative, art.

1l din Legea nr. 523-XIV din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publicd a unitdJilor administrativ-
teritoriale, art.l2lit. i) qi j) din Legea Nr. 121 din 04.05.2007 privind administrarea qi deetatizarea
proprietdlii publice, decizia Consiliului Raional Orhei nr. 1/15 din 29.03.2005, in scopul stabilirii
modului de gestionare a patrimoniului public, Consiliul raional

DECIDE:

1. Se aprobi Acordul adilional nr.29 la Contractul de comodat din 31.03.2005 prin
modificarea punctului 4.1. (anexa nr.1).

2. Se imputerniceqte Preqedintele raionului dl D. lurcanu cu dreptul sd semneze Acordul
Adilional nr.29la Contractul de comodat din 31.03.2005.

3. Prezenta decizie serveqte drept temei pentru inregistrarea/modificarea inscrisurilor in
Registrul bunurilor imobile a Serviciului Cadastral Teritorial Orhei. se determind din contul

bugetului aprobat pentru Aparatul preqedintelui raionului pe anul 2020, pentru serviciile
prestate de cdtre Serviciul Cadastral Teritorial Orhei al I.P. "Agenfia Servicii Publice".

4. Secfia Economie qi Atragerea Investi{iilor, gef dna E. Boguq va asigura activitAfle de

organizare privind executarea prevederilor prezentei decizii.

5. Vicepregedintele raionului dl Victor Pe{u, comisia consultativd de specialitate economie,

buget gi finan{e (preqedinte dna.Nelli Parutenco) vor asigura controlul executirii prezentei

decizii.

Preqedintele qedin{ei

Secretarul Consiliului

Evgheni Pisov

Serghei Caraman



Anexa nr. I
La Decizia Consi liului raional Orhei

nr. 116.5 din I 1 martie2020

ACORD ADITIONAL nr.29
de modificare a prevederilor

Contractului de comodat
din 31 martie 2005

or. Orhei 'o-]t-'februarie 2020

Consiliul raional Orhei, denumit in continuare "Comodant", in persoana Pregedintelui raionului Orhei, dl

Dinu TURCANU, care activeazd in baza Legii privind administra{ia public locald nr.436-XVI din
28.12.2006, pe de o parte gi Institulia Medico-sanitard Public6 "Spitalul raional Orhei", denumit in continuare

"Comodatar", in persoana directorului, dl Andrei STRATULAT, care activeazdinbaza Regulamentului
IMSP, pe de altd parte, au incheiat prezentul acord cu prin care in contractul de comodat din 31.03.2005 se

aplicd urmdtoarele modifi cdri:

I. Obiectul acordului

1 . p.4. 1 al Contractului de comodat din 3 I martie 2005 sintagma ,,de p0n[ la 25 anl" se substituie cu sintagma

,, de pdnS la35 ani", in rest clauzele contractului rdmdnd neschimbate.

2. Modificdrile aplicate prin prezentul acord sunt obligatorii pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi
rdm6ndnd obligatorii in continuare. Prezentul acord devine parte integrant[ a Contractului de comodat din 3l
martie 2005.

Prezentul acord este intocmit in doui exemplare originale, cdte unul pentru fiecare parte.

Prezentul acord intrd in vigoare din momentul semndrii lui de cdtre Pldi.

,,Comodatar"

IMSP,,Spitalul raional orhef'
Director al IMSP

Andrei STRATULAT

,,Comodant"

Consiliul raional Orhei
Pregedintele raionului Orhei

Dinu IURCANU


