REPUBLICA MOLDOVA
CONSILlUL RAIONAL EDINEŢ
DECIZIE nr. 3/7
din 15 mai 2018
Cu privire la modificarea unor decizii
ale Consiliului raional Edineț
În temeiul art. 43(1) c), 77 (2) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din
28.12.2006 privind administrația publica locala, art. 4 (2) al Legii Republicii Moldova
nr.523-XIV din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativteritoriale, Legii Republicii Moldova nr.121- XVI din 04 mai 2007 privind administrarea
și deetatizarea proprieții publice, Hotărîrii Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu
privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică nr.901 din 31.12.2015,
punctului 16 alin. 6) din Regulamentul IMSP „Centrul de Sănătate Edineț”, aprobat prin
decizia Consiliului raional Edineț nr.7/11 din 19.12.2017, deciziei nr. 5/17 din
18.10.2017„Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr.3/27 din 23 iunie 2017
”Cu privire la demersul IMSP Centrului Național de Asistență Medicală de Urgență
Prespitalicească”, și avînd în vedere avizele comisiilor consultative pentru economie,
buget, administrarea bunurilor, juridică, numiri și imunități, și pentru probleme sociale și
asistență medicală, Consiliul raional Edineț DECIDE:
1. În anexa la decizia Consiliului raional Edineț nr.45/4 din 19.03.2015 „Cu privire la
aprobarea listei imobilelor proprietate publică a raionului Edineț” poziția 71 Oficiul
Medicilor de Familie Feteşti cifra „401” se substituie prin cifra „446,5/2”.
2. În decizia Consiliului raional Edineț nr.5/17 din 18.10.2017 „Cu privire la
modificarea deciziei Consiliului raional nr.3/27 din 23 iunie 2017 ”Cu privire la
demersul IMSP Centrului Național de Asistență Medicală de Urgență
Prespitalicească” în pct.1 alin. 1) cifra „229,43” se substituie prin cifra „210,3”.
3. În anexa nr. 1 din decizia nr. 1/11din 26.02.2016 „Cu privire la transmiterea în
comodat a unor imobile IMSP ”Centrul de Sănătate Edineț” la poziția 40 Oficiul
Medicilor de familie Fetești cifra „446,5/2” se substituie prin cifra „448,6” m.p.
4. Se împuternicește dl Iurii Garas, președinte al raionului să semneze acordurile
adiționale la contractele de comodat nr.9 din 09.03.2016 și nr.10 din 01.01.2018.
5. Prezenta decizie se aduce la cunoștință prin transmiterea copiei:
 Preşedintelui raionului;
 Serviciul Cadastral Teritorial Edineț;
 IMSP „Centrul de Sănătate Edineț”;
 IMSP „Centrul Național de Asistență Medicală de Urgență
Prespitalicească”;
 Oficiului Teritorial Edineț al Cancelariei de Stat.
Total consilieri: 33;

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

Preşedintele şedinţei
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