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         Proiect 

D E C I Z I E 
mun.Hîncești 

din ____________2020            nr.04/_______ 

 

Cu privire la transmiterea unor bunuri  

 

În conformitate cu prevederile art. 46 din Legea privind administrația publică locală, 

nr. 436-XVI din 28.12.2006, alin. (4) art. 8 din Legea cu privire la proprietatea 

publică a unităților administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din 16.07.1999, articolele 

9 alin. (2), lit. (h) și 14 alin. (1) lit. (c) din Legea privind administrarea și deetatizarea 

proprietății publice nr. 121 – XVI din 04.05.2007, Regulamentului cu privire la 

modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.901 din 31.12.2015 și necesitatea transmiterii unor bunuri pentru 

utilizare conform destinației, Consiliul Raional Hîncești DECIDE:  

 

1. Se transmite cu titlu gratuit, din gestiunea  Consiliul Raional Hîncești, Aparatul 

Președintelui  Raionului  Hîncești  în gestiunea   IMSP Spitalul Raional Hîncești  

bunurile în sumă de 1945598,00 lei conform Anexei;    

2. Se aprobă modalitatea de transmitere a bunurilor conform prevederilor 

Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate 

publică, aprobat  prin Hotărârea Guvernului   nr. 901  din 31 decembrie  2015. 

3. Se aprobă delegarea în funcțiile de serviciu a contabilului-șef, Șeful serviciu 

contabil, Aparatul Președintelui Raionului Hîncești (dna Svetlana VRABIE) şi 

Directorul IMSP Spitalul Raional Hîncești (dl Petru CIUBOTARU),  

executarea prezentei decizii; 

4. Se aprobă delegarea în funcțiile de serviciu a vicepreședintelui raionului, dl 

SECU Vasile,  monitorizarea executării prezentei decizii. 

 

        Preşedintele şedinţei                                     _________________ 

 

           Contrasemnează: 

              Secretarul 

 Consiliului Raional Hînceşti                                           Elena MORARU TOMA 

 
Inițiat :___________________ Iurie Levinschi, Președintele raionului, 

Coordonat: ________________Vasile Secu, vicepreședintele raionului 

Elaborat/avizat:_____________ Elena Moraru Toma, Secretarul CR, 

Coordonat: ________________Svetlana Vrabie, contabil-șef Aparatul Președintelui 

 

 



 

 

 

Anexa  

la Decizia Consiliului Raional Hînceşti  

Nr. 04/            din         _______2020    

 

 

 

LISTA 

Bunurilor  ce vor fi transmise cu titlu gratuit din gestiunea Consiliul raional 

Hîncești, Aparatul Președintelui Raionului Hîncești în gestiunea IMSP 

Spitalul Raional Hîncești  
 

 

N/o Denumirea mijloacelor 
Unitatea de 

măsură 

Cantitatea 

mijloacelor 
Suma totală, lei 

1.  
Analizator biochimic automat 

cu modul ISE 
buc 1.000 653300,00 

2.  
Aparat de ventilare artificială 

a plămânilor Hamilton-C1 
buc 1.000 362586,67 

3.  
Aparat de ventilare artificială 

a plămânilor Hamilton-C3 
buc 1.000 438683,00 

4.  
Monitoare pentru 

monitorizarea funcțiilor vitale 
buc 7,000 119856,00 

5.  
Video bronhoscop portabil 

Modelul M52VL3S 
buc 1,000 108840,00 

6.  
Bahile de unică folosință 

albaștri N100 
cutie 50,000 4000,00 

7.  
Bonete de unică folosință 

albă N1 
buc. 3000,000 4050,00 

8.  
Bonete de unică folosință 

albastră N250 
cutie 8,000 2700,00 

9.  Combinezon de protecție buc. 300,000 180000,00 

10.  
Emplastru banda 5cmx5m 

Farmacerotto nețesute 

hipoalergie (200000099 IM) 

buc. 320,000 8000,00 

11.  
Emplastru banda 5cmx5m 

Farmacerotto nețesute 

hipoalergie (200000974M) 

buc. 80,000 2000,00 

12.  Tunel pentru dezinfectare buc 1,000 61582,00 

13.  TOTAL   1945598,00 

 

 

 

              Secretarul 

 Consiliului Raional Hînceşti                                                  Elena MORARU TOMA 
 

  

 



 

 

 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Deciziei ,, Cu privire la transmiterea unor bunuri ” 

 

 

1. Cauzele care au condiţionat elaborarea proiectului, iniţiatorii şi autorii proiectului 

În urma declarării situației de urgență în sănătate publică în legătură cu situația 

epideomologică COVID-19, de către Consiliul raional Hîncești a fost alocate mijloace 

financiare pentru procurarea unor bunuri și dispozitive medicale. Astfel este necesar de a 

transmite aceste mijloace fixe în conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova.  

2. Modul de reglementare a problemelor abordate în proiect de cadru normativ în 

vigoare 

 Soluţionarea cazului  este reglementat de prevederile alin. (4) art. 8 din Legea nr. 523-XIV 

din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale,  

articolele 9 alin. (2), lit. (h) și 14 alin. (1) lit. (c) din Legea nr. 121 – XVI din 4 mai 2007 

privind  administrarea și deetatizarea proprietății publice  ( Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările și completările ulterioare, precum și în 

temeiul art. 46 din Legea privind administrația publică locală Nr. 436-XVI din 28 decembrie 

2006 

3. Scopul şi obiectivele proiectului 

 Proiectul de Deciziei ,, Cu privire la transmiterea unor bunuri ”, urmărește scopul de a 

transmite cu titlu gratuit, mijloacele fixe și alte bunuri conform Anexei, din  gestiunea  

Aparatului Președintelui  Raionului  Hîncești  în gestiunea   IMSP Spitalul Raional Hîncești. 

4. Estimarea riscurilor legate de implementarea acestui proiect 

    Riscurile estimate nu sunt . 

6. Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, actele 

normative  care trebuie elaborate sau modificate după adoptarea proiectului 

      Proiectul de decizie nr. __ din ___ 2020, Cu privire la transmiterea unor bunuri ”, 

nu contravine și nu necesită modificări ale actelor normative în vigoare.  

 

 

 

 

 

              Secretarul 

 Consiliului Raional Hînceşti                                           Elena MORARU TOMA 
 


