
DECIZIA 

Consiliului raional nr. 6/12 din 17 septembrie 2015 „ Cu privire la inițierea și 

desfășurarea proiectului de funcționare a Centrului medico-social de îngrijiri la domiciliu” 

În scopul extinderii și îmbunătățirii serviciilor medico-sociale la domiciliu; 

în temeiul Memorandumului de înțelegere încheiat între Caritas Republica Cehă (autorii 

propunerii de proiect și finanțatorii) în parteneriat cu Asociația Obștească “HOMECARE” 

Republica Moldova și Consiliul raional Ștefan Vodă, precum și Contractului de colaborare 

semnat între Consiliul raional Ștefan Vodă și Asociația Obștească “HOMECARE” la data de 03 

august 2015; 

în baza art. 43, alin.(1), lit. i) și art. 46 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436–

XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional Ştefan Vodă  

DECIDE: 

1. Se inițiază și se desfășoară proiectul de funcționare a Centrul medico-social de îngrijiri la 

domiciliu, în continuare Centrul medico-social, care va activa în decurs de 3 (trei) ani în 

gestiunea Asociației Obștești “HOMECARE”, cu adresa juridică or. Chișinău, str. N. Zelinski, 

c/f 1010620003467, după care va fi transmis în subordinea IMSP CS Ștefan Vodă conform 

prevederilor Memorandumului de înțelegere încheiat între Caritas Republica Cehă și Consiliul 

raional Ștefan Vodă. 

2. Se atribuie în folosință, cu titlul gratuit, prin contract de comodat, pe termen de 3 (trei) ani, 

158 (una sută cincizeci și opt) m
2 

de spațiu
 
în clădirea situată pe adresa juridică or. Ștefan Vodă, 

str. Testemițanu, 2, cu numărul cadastral 8501216288, Asociației Obștești “HOMECARE”. 

3. Consiliul raional Ștefan Vodă se obligă pe perioada a 3 (trei) ani de zile, durata realizării 

proiectului: 

3.1. Să suporte cheltuielile necesare pentru activitatea Centrului medico-social ce țin de apă, 

canalizare, energie termică și electrică, începând cu inițierea proiectului și pe tot parcursul de 

implementare. 

3.2 Să ofere tot sprijinul logistic și administrativ necesar și să fie responsabil de activitatea 

Centrului medico-social după încheierea proiectului. 

4. Se deleagă Nicolae Molozea, președintele raionului, pentru semnarea în numele 

Consiliului raional Ștefan Vodă a tuturor actelor necesare pentru inițierea și desfășurarea 

proiectului de instituire și funcționare a Centrului medico-social. 

5. Sursele financiare vor fi asigurate în limita mijloacelor disponibile în bugetul raional, 

precum și sponsorizări, donații și alte mijloace conform prevederilor legislației în vigoare. 

6. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcină dlui Nicolae Molozea, preşedintele 

raionului. 

7. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă: 

Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat; 

Caritas Republica Cehă; 

Asociației Obștești “HOMECARE”; 

Direcției finanțe; 

Prin publicare pe pagina web  

și în Monitorul Oficial al Consiliului raional Ștefan Vodă. 

Preşedintele şedinţei 

Vladimir Baligari 

Secretarul Consiliului raional 

Ion Ţurcan 

 

 
 


