
DECIZIA  

Consiliului raional nr. 6/23 din 17 septembrie 2015 „Cu privire la transmiterea unor 

bunuri imobile ale Consiliului raional IMSP „Centrul de sănătate Olănești” 

Aferent demersului IMSP „Centrul de sănătate Olănești”; 

în conformitate cu prevederile art. 859 al Codului Civil al Republici Moldova nr. 1107-XV 

din 06 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

în baza art. 43, alin. (1), lit. d) şi art. 46 din Legea nr. 436–XVI din 28 decembrie 2006 

privind administrarea publică locală, Consiliul raional Ștefan Vodă  

DECIDE: 

1.Se transmite în folosinţă (administrare) prin contract de comodat, cu titlul gratuit, pe un 

termen de 25 ani IMSP „Centrul de sănătate Olănești” următoarele bunuri imobile, conform 

anexei. 

2. Consiliul raional în persoana dlui Nicolae Molozea, preşedintele raionului, în termen de 30 

de zile va încheia contract de comodat de transmitere în folosinţă (administrare) IMSP „Centrul 

de sănătate Olănești” a bunurilor imobiliare specificate în pct. 1 al prezentei decizii, cu 

înregistrarea ulterioară conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 

3. Şeful IMSP „Centrul de sănătate Olănești” va asigura integritatea patrimoniului şi 

utilizărea lui după destinaţie. 

4. Controlul executării prezenţei decizii se pune în sarcină dlui Vasile Gherman, 

vicepreşedinte al raionului Ștefan Vodă. 

5. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă: 

Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat; 

Direcţiei finanţe; 

IMSP „Centrul de sănătate Olănești”; 

Prin publicare pe pagina web și în Monitorul Oficial  

al Consiliului raional Ștefan Vodă. 

Preşedintele şedinţei  

Vladimir Baligari 

Secretarul Consiliului raional  

Ion Ţurcan 

 

Anexa 

la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă 

nr. 6/23 din 17 septembrie 2015 

 

Lista bunurilor imobile 

transmise în folosinţă (administrare) 

IMSP „Centrul de sănătate Olănești” 

 
nr. 

d/o 
Denumirea imobilului Anul 

construcției 
Valoarea 

inițială (lei) 
Uzura  Valoarea de bilanț 

(lei) 

1. Casă de locuit 1951 69784,00 69784,00 0 
2. Clădirea pentru maternitate 1951 238796,00 238796,00 0 
3. Garaj 1952 71569,00 71569,00 0 
4. Clădirea oficiului medicilor de 

familie din s. Căplani 

1970 51935,00 51935,00 0  

 
 


