
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIT]L RAIONAL ORHEI

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2,Tel: +373 235 22059,22650,
Fax: +373 23520662,

e-mail: consiliu.orhei@or.md http://www.or.md

proiect
DECIZIANT.l0/13.1

din 10 decembrie 2021

Cu privire la proprietate

in temeiul art.43 alin.(l), lit. c) 9i d), alin.(Z) 9i art.46 ale Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administratia publicd local5, art.9 alin.(1) , alin.(2),lit. h) qi lit. n), art.lz ti art.17 al Legii nr.12I-XVI din04.05.2007
privindadministrareagideetatizareaproprietafiipublice,art.lz4l lit.d)dinCodulCivilnr.ll0T-XV dn06.06.2002,
art' 10, art. 118-126 ale Codului Adminishativ al Republicii Moldova nr. 1 16 din 19 .07 .201 8, Hot6r6rii Guvernului
R. Moldova nr. 136 dn 10.02.2009, privind aprobarea Regulamentului privind licitalia cu strigare qi cu reducere,
decizia Consiliului raional nr.6/9 din 1l decembrie 2018 "Cu privire la transmiterea in localiune a activelor
neutilizate prin licitalie" examin6nd demersurile directorului general adjunct al Companiei Nafionale de Asigurtrri in
Medicini nr 0l-13/2078 din 16.09.2021dl Adrian Jucican, directorului interimaral Consiiiului Nalionai pentru
DeterminareaDizabilitdlii gi Capacitatii in Munc6 dnei Stela Pinzaru prin care se soliciti micqorarea spatiului utilizat
in, localiune directului interimar al LM.S.P. Spitalul Raional Orhei dl. Andrei Stratulat, Coniiliul Raional Orhei,

DECIDE:
1. Se acceptl demersul Consiliului Nalional pentru DeterminareaDizabilitiltrii gi Capacit6fii in Muncl privind

micqorarea spafiului transmis in loca{iune prin contractul nr.l din 01.06.2012, inchiiat cu comodat*oi nr4Sp
"Spitalul raional Orhei" pinl la 57 ,14 m2 din cadrul construcfiei cu nr. cadas tral 6401302 1 05.08, situate in mun.
Orhei, str. C. Negru zzi, 85, conform anexei nr. I , mod de folosinfi conform anexei nr.3 .

2. Se imputerniceqte dl. Andrei Stratulat director interimar al IMSP "spitalul raional Orhei" s6 semneze acordul
adilional la contractul menlionat supra.

3. Se accepti transmiterea in loca{iune Agen(iei Teritoriale Centru a Companiei Nafionale de Asigurlri in Medicini
pe termen de l0 ani, inciperile cu suprafala total[ de 87,13 m2 din cadrul construcfiei cu nr. cadastral
6401302.105.08, situate in mun. Orhei, str. C. Negruzzi, 85, conform anexei nr.2, mod de folosinfi conform
anexei nr.3, in corespundere cu prevederile Regulamentului privind transmiterea prin licitalie in iocaliune a
bunurilor imobile, proprietatea publicl a raionului Orhei, aprobat prin decizia Consiliului raional rtr.6/9 din 1l
decembrie 2018.

4. Se imputernicegte dl. Andrei Stratulat director interimar al IMSP "spitalul raional Orhei" s[ declare rezolu{iunea
Contractului de locatiune nr.01 din 02 ianuarie 2021 Si sd semneze contractul de transmitere in locafiune a
inclperilor menlionate in pct.3.

5. Serviciuljuridic, gef dl M. Bdtrincea in colaborare cu Direcfia Economie gi Politici Investitionale vor asigura
suportul necesar privind executarea prevederilor prezentei decizii.

6. Prezenta decizie se include in Registrul de stat al actelor locale cu drept de atac la Judec[toria Orhei in condiliile
Codului administrativ, in termen de 30 de zile de la comunicare persoanelor vizate.

7 . Vicepregedintele raionului dl V. P.(o, comisia consultativI de specialitate economie, buget gi finanfe (pregedinte
dna N. Parutenco) vor asigura controlul executirii prezentei decizii.

Pregedintele gedintei

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman

Coordonat: D. Jurcanu - pregedintele raionului
V. Perfu-vicepregedintele raionului
I.Bogaciuc - vicepregedintele raionului
S. Caraman - secretarul Consiliului Raional
O. Muntean - 9e( Serviciul financiar
M. Bitrincea - qef, Serviciul juridic

Yizat'.

Elaborat: M.Apreutesei



Anexa nr. 1

la D ecizia Consiliului Raional Orhei
w.l3l 1 din 10 decembie2}2t

Lista
bunurilor imobile situate in mun. Orhei str. NegruzziSl ce se transmit in locafiune Consiliului Nafional

pentru Determinarea Dizabilitntii qi capacitnfii in Muncii

Secretarul Consiliului Raional Orhei Serghei Caraman

Anexa nr. 2
la Decizia Consiliului Raional Orhei

nr.13/ 1 din 10 decembrie202l

Lista
bunurilor imobile situate in mun. Orhei str. NegruzziSl ce se transmit in loca(iune Companiei Na(ionale

de Asiguriri in Medicini

Secretarul Consiliului Raional Orhei Serghei Caraman

Nr.
crt. Bunul imobil r. cadastral al

imobil Suprafa{a (m2)

1 Biroul nr.29 6401302.105.08 5
2 Biroul nr.30 6401302.105.08 I 0
J Biroul nr.31 6401302.105.08 t5
4 % din m.l7 6401302.105.08 I2
5 % din nr.32 6401302.105.08 1 7
6 % din nr.33 6401302.105.08
7 % din nr.34 6401302.105.08 7 15

TOTAL 5/ 4

Nr.
crt. Bunul imobil r. cadastral al

imobil Suprafafa (m2)

1 Biroul nr.4 6401302.10s.08 T4
2 Biroul nr.5 6401302.10s.08 9,3
J Biroul nr.6 6401302.105.08 13
4 Biroul nr.7 6401302.10s.08 11
5 Biroul nr,8 6401302.105.08 11
6 t/" din w.l7 6401302.105.08 I
1 % din nr.32 6401302.10s.08
8 % din nr.33 6401302.105.08
9 % din nr.34 640t302.105.08 7 15

TOTAL 87 13

6,05

1,7

6,05



_ tncf,perile transmise in locafiune Consiliului Nalional
pentru Determinarea Dizabilitd{ii qi Capacit6trii in Muncd

inclperile transmise in loca{iune Companiei Nalionale
de Asieurf,ri in Medicind

inc[perile transmise in locafiune pentru folosinfl
comund
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Anexa nr. 3
la Decizia Consiliului Raional Orhei

nr. 10/13.1 din 10 decembrie 2021
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NOTA INFORMATTV.I
la proiectul de decizie

,,Cu privire Ia proprietate"

1. Denumirea autorului qi dupi c z, a participan{ilor la elaborarea proiectului
Directia Economie qi Politici Investitionale. Secretarul Consiliului Raional.

2. Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului de decizie gi finaliti{ile urmirite
Proiectul de decizie este elaborat in corespundere cu art.43 alin.(l), lit. c) gi d), alin.(Z) qi art.46
ale Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administra{ia publici local[, art.9 alin.(l), alin.(2),
lit. h) qi lit. n), art.l2 gi arll1 al Legii nrJ2l-XVI din 04.05.2007 privind administrarea gi

deetatizarea propriet[lii publice, afi.1241 lit.d) din Codul Civil nr.1l07 * XV din 06.06.2002,
art.10, art. 118-126 ale Codului Administrativ al Republicii Moldova nr.1l6 din 19.07.2018,
Hotdririi Guvernului R. Moldova nr. 136 din 10.02.2009, privind aprobarea Regulamentului
privind licitalia cu strigare qi cu reducere, decizia Consiliului raional nr.619 din I I decembrie 2018
"Cu privire la transmiterea in localiune a activelor nzutilizate prin licitalie" examindnd
demersurile directorului general adjunct al Companiei Nalionale de Asigurlri in Medicin[ nr 01-
1312078 din 16.09.2021 dl Adrian Jucican, directorului interimar al Consiliului Nalional pentru
Determinarea DizabilitAlii $i Capacitdlii in Munc[ dnei Stela Pinzaru prin care se solicitd
micqorarea spatiului transmis in localiune, directului interimar al I.M.S.P. Spitalul Raional Orhei
dl. Andrei Stratulat, in scopul asigurlrii administr[ri transparente a proprietl1ii publice Ei

gestion[rii eficiente a bunurilor publice.
3. Principalele prevederi ale proiectului qi eviden{ierea elementelor noi

Proiectul de decizie prevede acceptarea micqor[rii spaliului transmis in localiune prin contractul
nr.1 din 01.06.2012. incheiat cu comodatarul IMSP "Spitalul raional Orhei" pini la 57,14 m2, din
cadrul construcliei cu nr. cadastral 6401302.105.08, situate in mun. Orhei, str. C. Negruzzi, 85.

De asemenea se acceptd transmiterea in localiune Agenliei Teritoriale Centru a Companiei
Nalionale de Asigur[ri in Medicind pe termen de l0 ani a inclperilor cu suprafala totali de 87,13
m2, din cadrul construcliei cu nr. cadastral 6401302.105.08, situate in mun. Orhei, str. C.
Negruzzi, 85, in corespundere cu prevederile Regulamentului privind transmiterea prin licitalie in
locafiune a bunurilor imobile, proprietatea publicl a raionului Orhei, aprobat prin decizia
Consiliului raional nr.6l9 din 11 decembrie 2018.

4. Fundamentarea economico financiari
Implementarea prevederilor prezentei decizii nu prevede aloclri ale surselor financiare.

5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Proiectul de decizie se incorporeazd in sistemul actelor normative qi nu necesit[
abrogarea/modifi carea altor decizii.

6. Avizarea qi consultarea publici a proiectului de decizie
ln baza celor expuse, proiectul deciziei ,,Cu privire la proprietate" a fost avizat de preqedintele

raionului, vicepreqedintele raionului responsabil de domeniul economic, investilii gi construc{ii,
vicepregedintele raionului responsabil de domeniul educalie gi s[nitate publicd, Secretarul
Consiliului Rai onal, S ervi ciul Financi ar, Servi ciul Juri di c.

tn scopul respectdrii prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2013 privind transparenla
procesului decizional proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md
la directoriul Transporenld decizionald, secliunea Consultdri publice ale proiectelor.

7. Constatlrile expertizei juridice
In temeiul art.37 din Legea nr.100 din 22 decembrie 2Al7 cu privire la actele normative, proiectul
deciziei a fost expus expertizei juridice de c[tre Serviciul Juridic. Structura gi conlinutul actului
corespund normelor de tehnicd legislativ[.

Reieqind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor consultative de

specialitate qi aprobare in cadrul qedinlei Consiliului raional.

Specialist principal,
Directia Economie gi Politici Investilionale J- Marcel Apreutesei


