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PROIECT  

D E C I Z I E 

mun.Hînceşti 

 

 din       septembrie  2021                                                          nr. 04/ 

 

Cu privire la atribuirea în folosinţă a unor  

încăperi izolate Instituției Medico-Sanitare  

Publice “Centrul de Sănătate Hînceşti”  

 

    În scopul susținerii Asistenței Medicale Primare din Republica Moldova, conform 

prevederilor  Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411 din 28.03.1995, Legii 191 din 27 iulie 2018, 

Hotărîrei Guvernului nr. 988 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului de 

organizare a asistenţei medicale primare, Hotărîrei Guvernului nr. 1020 din 24.11.2018 cu 

privire la aprobarea modificărilor ce se operază în unele hotărâri ale Guvernului, Ordinul 

nr. 1261 şi 1262  din 02.11.2018 a Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al 

Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile art.9 alin.(1) şi alin.(2) şi lit.h) din 

Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind  administrarea şi deetatizatea proprietății 

publice, art.43, 46 alin.(l) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația 

publică locală, Consiliul Raional Hînceşti DECIDE:  

 

1. Se atribuie, cu titlu gratuit, în folosinţă  Instituției Medico-Sanitare Publice „Centrul 

de Sănătate  Hînceşti”, pe un termen determinat de durata de activitate a instituției, 

încăperea izolată cu suprafața de 43,3 m2 a clădirii Instituției Medico-Sanitare 

Publice „Spitalul Cărpineni” situat în raionul Hînceşti, str. Gagarina, 15, (nr. 

cadastral 5324205690.01), identificată cu  nr.70  conform planului  din dosarul de 

inventariere tehnică a bunului imobil;  

2. Șeful IMSP „Spitalul Cărpineni” şi  IMSP „Centrul de Sănătate Hînceşti”  vor 

întreprinde toate măsurile prevăzute de  Regulamentul cu privire la modul de 

transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat  prin Hotărârea Guvernului   nr. 

901  din 31 decembrie  2015, pentru  a efectua transmiterea   bunurilor imobile 

indicate în pct. 1 . 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina vicepreşedintelui 

Raionului Hînceşti, Dna TĂNASE Lilia. 

 

 

 

      Preşedintele şedinţei         _________________ 

           Contrasemnează: 

              Secretarul 

 Consiliului Raional Hînceşti                                                  Elena MORARU TOMA 
  

 

Inițiat :___________________ LEVINSCHII Iurie, Președintele raionului, 

Coordonat:________________ TĂNASE Lilia, vicepreședintele raionului, 

Elaborat/Avizat: ____________Sergiu Pascal specialist principal (jurist) 

 

 



 

 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Deciziei nr. 04/ 

” Cu privire la atribuirea în folosinţă a unor încăperi izolate Instituției Medico-

Sanitară Publice  Centrul de Sănătate  Hînceşti” 

 

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

     În adresa Consiliului Raional Hînceşti a parvenit demersul  doamnei Coşleţ 

Carolina  nr. 02/1-20/1002 din 20.08.2021, şef interimar a Instituţiei Medico-Sanitară 

Publică  Centrul de Sănătate  şi  demersul domnului Baxan Alexandru nr. 02/1-20/968 din 

11.08.2021 a şefului  interimar a Instituţiei Medico-Sanitară Publică Spitalul Cărpineni  

care au  solicitat permisiune transmiterii  în comodat a unui spaţiu a clădirii IMSP 

,,Spitalul Cărpineni"  situat în raionul Hînceşti s. Cărpineni str. Gagarina 15, (nr. cadastral 

5324205690.01)  în legătură cu necesităţile amplasării unui nou aparat de radiografie .  

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

vigoare 

     Soluţionarea cazului  este reglementat de prevederile  Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411 

din 28.03.1995, Ledii 191 din 27 iulie 2018, Hotărîrei Guvernului nr. 988 din 10.10.2018 

pentru aprobarea Regulamenului de organizare a asistenţei medicale primare, Hotărîrei 

Guvernului nr. 1020 din 24.11.2018 cu privire la aprobarea modificărilor ce se operază în 

unele hotărâri ale Guvernului, Ordinul nr. 1261 şi 1262  din 02.11.2018 a Ministerului 

Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, în conformitate cu 

prevederile art.9 alin.(1) şi alin.(2) lit.h) din Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind  

administrarea şi deetatizatea proprietății publice, art.43,46  din Legea nr.436-XVI din 

28.12.2006 privind administraţia publică locală. 

3. Scopul şi obiectivele proiectului 

 Proiectul de Decizie  nr. 04/    ” Cu privire la atribuirea în folosinţă a unor încăperi izolate 

Instituţiei Medico-Sanitară Publică  Centrul de Sănătate  Hînceşti”, urmărește scopul 

gestionării  spaţiilor  din clădirea IMSP ,,Spitalul Cărpineni" situat în raionul Hînceşti s. 

Cărpineni str. Gagarina 15, (nr. cadastral 5324205690.01 8) şi  transmiterea lor în folosință 

Instituției Medico-Sanitară Publice  Centrul de Sănătate  Hînceşti 

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. 04/    ” Cu privire la atribuirea în folosință a unor încăperi izolate 

Instituției Medico-Sanitară Publice  Centrul de Sănătate  Hînceşti” nu contravine și nu 

necesită modificări ale actelor normative în vigoare.  

 

 

Specialist principal ( jurist)                                           Sergiu PASCAL 


	NOTA INFORMATIVĂ

