REPUBLICA MOLDOVA
CONSILlUL RAIONAL EDINEŢ
DECIZIE nr.3/25
din 15 mai 2018
Cu privire la locațiunea spațiului
cu suprafața de 1 m2
Examinînd demersul IMSP „Spitalul raional Edineț” nr. 01-10/284 din 14.05.2018
și în temeiul art. 875 din Codul civil, art. 43 c), d), 77 (2) din Legea Republicii Moldova nr.
436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, art. 9 (2) h), i), j), art.17 (1) din
Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice,
pct. 2, 10, 13, 15 din Regulamentul cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor
neutilizate aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.901 din 31.12.2015
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate
publică, avînd în vedere avizele comisiilor consultative pentru probleme sociale și asistență
medicală, și pentru economie, buget, administrarea bunurilor, juridică, numiri și imunități,
Consiliul raional DECIDE:
1. Se acceptă locațiunea, spațiului cu suprafața de 1 m2, din clădirea IMSP „Spitalul
Raional Edineț” mun. Edineț str. Șoseaua Bucovinei, 1, pe un termen pînă la 31
decembrie 2018, fără drept de privatizare BC „Moldindcombank” SA filiala Edineț
pentru instalarea unui bancomat.
2. Transmiterea în locațiune va avea loc în corespundere cu Regulamentul cu privire la
modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate aprobat prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.901 din 31.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică.
3. Se acordă dlui Anatolie GUȚU, director IMSP „Spitalul Raional Edineț”,
împuterniciri privind negocierea clauzelor contractuale și semnarea contractului de
locațiune.
4. Dl Anatolie GUȚU, director IMSP „Spitalul Raional Edineț”, va prezenta după caz
propuneri Consiliului raional.
5. Prezenta decizie se aduce la cunoștință prin transmiterea copiei:
 Oficiului Teritorial Edineț al Cancelariei de Stat;
 Președintelui raionului Edineț;
 IMSP „Spitalul Raional Edineț”;
 BC „Moldindcombank” SA filiala Edineț.
Total consilieri: 33;

Prezenți: 29;
Au votat: pro -27; împotrivă -0; s-au abținut –0.
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