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proiect

din 03.06.2021
Decizia nr. 5.12

or. Leova

„Cu privire la vânzarea 
unui mijloc de transport 
al IMSP CS largara”

în conformitate cu art. 43 alin.(l), lit. c), art. 77 al Legii privind 
Administraţia Publică Locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 18 al Legii privind 
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121 din 04.05.2007, demersul 
Instituţiei Medico Sanitare Publice Centrul de Sănătate largara nr. 17 din 
25.03.2021, Consiliul raional Leova,

DECIDE:

1. Se permite Instituţiei Medico Sanitare Publice Centrul de Sănătate largara 
vânzarea autocamionului de marca ”UAZ-3962”, număr de înmatriculare LV 
AB 678, anul fabricării 1991, caroseria 5930, motor N -10406938, şasiu N-4096613 
culoare hachi, care se află la balanţa IMSP CS largara, deoarece este în stare 
tehnică nesatisfacătoare.

2. Vânzarea bunului se va efectua în conformitate cu Regulamentul privind 
licitaţiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 136 din 
10.02.2009.

3. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Nicolae Priţcan, 
preşedintele raionului Leova.

Preşedintele şedinţei 
Consiliului raional

Elena Copoţ



N O T A  I N F O R M A T I V A

la proiectul de decizia nr. 5.12 din 03.06. 202î

„Cu privire Ia vînzarea unui mijloc de transport al IMSP CS Iargara ”

1. Denumirea autorului şi după caz a participanţilor la elaborarea 
proiectului.

Condiţiile ce au impus la elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite prin 
implementarea noilor reglementări

Autorul Proiectului de decizie nr. __ este Instituţia Medico Sanitară
Publică Centrul de Sănătate Iargara.

Proiectul deciziei a fost elaborate In conformitate cu art. 43 alin. 1 lit. 
„e”, art. 77 alin. 5 aii Legii privind Administraţia Publică Locală nr. 436-XVI din 
28.12.2006, art. 18 al Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii 
publice nr, 121 din !04.05.2007, demersul Instituţiei Medico Sanitare Publice 
Centrul de Sănătate iargara nr. 17 din 25.03.2021,
2. Principalele prevederi ale proiectului

Prezentul proiect de decizie, este solicitat de către Instituţia Medico 
Sanitară Publică Centrul de Sănătate Iargara, deoarece unitatea de transport 
fostă în exploatare în stare de întreţinere tehnică ce nu corespunde normativelor 
tehnice de exploatare şi pentru realizareaunităţii de transport prin licitaţie cu 
strigare, conform legislaţiei.
3. Fundamentarea economico-fmandară

Implementarea prezentului proiect de decizie nu presupune cheltuieli 
financiare suplimentare din bugetul raţional.
4. Modul de încorporarea actului în cadrul normative în vigoare

Proiectul de decizie netesita pentru vînzarea autoturismului

5. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
In scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina web a Consiliului 
raţional Leova.

Specialist principal în cadrul aparatului 
preşedintelui raionului Leova Tatiana Stoiu



MINISTERUL SĂNĂTĂŢII,MUNCII SI PROTECŢIEI 
SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUŢIA MEDICp-SANITARĂ PUBLICĂ CENTRUL DE SĂNĂTATE IARGARA

MI) -  6321, or.Iairgara, r. Leova; tel. 0(263) 63-1-60,fax. 0(263) 64-2-
06, e-mail: csiargara@ms.md

Nr.l7.din25.03.2021 Preşedintelui Raionului Leova 
D-nul Pritcan Nicolaie 

Consiliul Raional Leova

D E M R S

IMSP CS largam vine cu rugămintea de a permite vinzarea 
autocamionului de model UAZ 3962 numărul de Înmatriculare 
LVAB 678 anul producerii 1991 din cauza imposibilităţii 
expluatarii acestui autovehicol si expirării termenului de 
exploatare.

mailto:csiargara@ms.md
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ÎI „LUNGU VASILE”

RAPORT
DE CONSTATARE TEHNICO-ŞTIINŢIFIC nr.331

A

întocmit 21 octombrie 2019

La 21 octombrie 2019, Lungu Vasile, expert particular, a înregistrat 
demersul din partea IMSP Centrul de Sanatate Iargara de solicitare a 
efectuării expertizei automerceologice asupra autocamionului de model 
UAZ 3962, număr de înmatriculare LVAB678, anul producerii 1991,

Sediul: or. Iargara,r-1 Leova,RM.

Expertiza este efectuată de către expertul particular:

1. Lungu Vasile -  studii superioare tehnice, expert judiciar de 
categorie trei,c:alificaţia injiner mecanic, specialitatea injiner 
mecanic, expert automerceolog, stagiul de muncă 38 ani, ca 
expert 10 ani.

Pentru efectuarea raportului de constatare se înaintează urmă
toarea întrebare:

De stabilit valoarea autocamionului de model UAZ 3962 numărul 
de înmatriculare LVAB678, anul producerii 1991.

Materialele puse la dispoziţie:

1. Autocamion UAZ 3962, n/î LVAB678
2. Certificat de înmatriculare- seria 02BC, nr.018603, el.27.06.1995



/

Date despre autocamion:

1. marca,modelul -  Uaz 3962
2. anul de fabricaţie -  1991
3. motor N -  10406938
4. şasiu N- 4096613
5. caroseria -5930 
5.culoarea -  hachi
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Investigaţii
A

In baza demersului din partea IMSP Centrul de Sanatate Iargara, la 
data de 21.10.2019 a fost prezentat pentru evaluare un autocamion de

A

model Uaz 3962, proprietate a IMSP Centrul de Sanatate Iargara , ce se 
confirmă prin certificatul de înmatriculare seria 02BC, nr.
018603,eliberat pe 27.06.1995.

în rezultatul examinării de facto la data prezentării autocamionului 
s-a constatat starea tehnică, complectarea lui.Autocamionul staţionează 
timp de trei ani în boxa, nu funcţionează , este complectat, defectat şi nu 
corespunde cerinţelor tehnice de exploatare. Maşina are degradări ale 
vopselei cu urme pronunţate de rugină aparentă, pneurile sunt uzate 
neuniform, motorul, cutiea de viteze, arborele cardanic sunt montate pe 
rama autoturismului. Autocamionul prezintă:
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