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DECIZIE

PROIECT
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nr. 04/__

Cu privire la darea în locațiune de către IMSP
„Spitalul raional Hîncești” a unor încăperi neutilizate.
Luând în considerație faptul că în raport cu unele încăperi izolate neutilizate din
clădirele Blocului chirurgical și a Secției de morfopatologie și medicină legală aflate în
folosința IMSP „Spitalul raional Hîncești”, din partea unor persoane juridice de drept
privat, au parvenit cereri prin care se solicită luarea bunurilor imobile respective în
locațiune, de asemenea, având în vedere opiniile administrației instituției medico-sanitare
publice nominalizată și a Consiliului de Administrare a acesteea privind oportunitatea
dării în locațiune a activelor neutilizate, în temeiul prevederilor art.9 alin.(1) și alin.(2)
lit.h) şi art.17 alin.(1) din Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi
deetatizarea proprietăţii publice, punctelor 8, 13 și 20 din Regulamentul cu privire la
modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.483 din 29.03.2008 şi în conformitate cu dispoziţiile art.43 alin.(1) lit.d) din Legea
nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional
Hîncești, DECIDE:
1. Se aprobă, prin organizarea licitației publice „cu strigare” în scopul desemnării
locatarilor, darea în locațiune:
- a încăperii izolate din clădirea blocului chirurgical cu suprafa ța de 54 m², situată
la etajul I, în partea de imobil unde este amplasată Secția de internare, identificată în
planul geometric din dosarul tehnic al imobilului sub nr.66;
- a încăperii izolate din clădirea Secției de morfopatologie și medicină legală cu
suprafața de 18,3 m², identificată în planul geometric din dosarul tehnic al clădirei sub
nr.13.
2. Se stabilește că termenul contractului de locațiune a încăperilor izolate indicate în
pct.1 al prezentei decizii nu va fi mai mare de 30 de ani, destina ția utilizării lor va fi
prestarea serviciilor „stocarea, transportarea și eliminarea deșeurilor anatomopatologice” și, respectiv, „ funerare”, iar valoarea iniţială a cuantumului chiriei anuale
la licitația publică „cu strigare” – de 9000 lei și, corespunzător, 3500 lei.
3. Se atribuie IMSP „Spitalul raional Hîncești” dreptul de locator în relațiile de locațiune
ce vor apărea și se pune în sarcină dlui CIUBOTARU Petru, directorul institu ției
publice vizate, să instituie comisia de licitație pentru licitarea dreptului de loca țiune a
încăperilor nominalizate.

4. Se desemnează dl Eremia Igor în calitate de membru al comisiei de licitație din partea
Consiliului raional Hâncești.
5. În termen de 15 zile după desfășurarea licitației “cu strigare”, IMSP „Spitalul raional
Hîncești” va prezenta președintelui raionului, pentru verificare și înregistrare,
contractele de locaţiune semnate și copia procesului-verbal al comisiei de licitaţie.
6. Se pune în responsabilitatea dlui Ghenadie BUZA, pre ședintele raionului, să
organizeze verificarea corectitudinii încheierii contractelor de loca țiune și să asigure
înregistrarea lor, în modul stabilit, în registrul respectiv ținut de Aparatul Președintelui
Raionului.
Preşedintele şedinţei
Contrasemnează:
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