
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL 

LEOVA

PECnyBJIHKA MOJIAOB, 

PAHOHHBIH COBE 1 

J1EOBA

D E C I Z I A  nr. 5.5

din 03.06.2021

”Cu privire Ia modificarea anexei nr. 6 
la decizia nr. 3.13 din 12.11.2015 

„Cu privire la transmiterea în comodat” 
a unor bunuri imobile ale Consiliului raional Leova”

în conformitate cu art. 43 alin. (1), lit. c) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, 
privind administraţia publică locală, Legea 100 din 22.12.2017 ”Cu privire la acte 
normative”, capitolul VI Procedeele tehnice Aplicabile Actelor Normative 
Secţiunea I modificarea actului normativ, demersul nr. 04/82 din 18.12.2020 al 
Centrului Medical de Diagnostic ”MOOUS VIVENDI” SRL or. Chişinău, 
Consiliul raional Leova

proiect 

or. Leova

D E C I  D E:

1. Se modifică anexa nr. 6 la decizia nr. 3.13 din 12.11.2015 ”Cu privire la 
transmiterea în comodat a unor bunuri imobile ale Consiliului raional Leova” 
după cum urmează:

- se exclude sintagma ” 470,90 m.p” şi
- se include sintagma ” 455,20 m.p ” .

2. Modificările efectuate să se perfecteze conform legislaţiei, prin Acord 
adiţional.

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama preşedintelui 
raionului Leova dl Nicolae Priţcan.

Preşedintele şedinţei 
Consiliului raional

Contrasemnează:

Secretarul 
Consiliului raional

Avizat specialist principal _



REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL 

LEOVA

PECnYEJIHKA MOJţZţOBA 

PAIIOIIHHH COBET 

JIEOBA

DECIZIA nr. 3.13 '

din 12.11.2015 or. Leova

„Cu privire la transmiterea în 
comodat a unor bunuri imobile 
ale Consiliului raional Leova”

în conformitate eu art. 43 alin. 1 lit. (c) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, 
privind administraţia publică locală, ari;.9 alin. 1 lit. (h) al Legii nr. 121-XVI din 
04.05.2007, privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, art. 859 al 
Codului Civil din 22.06.2002 , Consiliul raional Leova

D E C I D E :

1. Se transmit bunurile imobile proprietatea Consiliului raional Leova, în
comodat Instituţiilor Medico-Sanitare Publice Centrelor de Sănătate fondator

-  "■ -  • -■ .............................. » ...................................

Consiliul raional Leova, pe un termen de 49 ani, (conform anexelor 1,2,3,4,5, 6)Y
2. Se transmit bunurile imobile proprietatea Consiliului raional Leova, în 

comodat Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei pe un termen de 49 
(patruzeci şi nouă) ani de la data 01.01.2016 (conform anexei 7).

3. Procedura transmiterii în comodat să se efectuieze în conformitate cu 
legislaţia în vigoare prin perfectarea contractelor de comodat.

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama preşedintelui 
raionului Leova, dl. Ion Gudumac.

Rodica Hasan

Elena Copoţ

Preşedintele şedinţe'Ly,’ 
Consiliului raional/*/

Secretarul
Consiliului r ă i o n a l W g ş ^ ^ ^ /



RKl'imLlCA MOLDOVA 1'liCliyWIMKA MOJl/lOIJA

infb@tnodusvivcndi.im1
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«MODUS VIVLNDI» S.R.L.
•M/t-2062. mvii. Kmmuny. 
yn. BypeGncra, 80 
'ren.: (037-32) 55-61-65 
iJ>3kc: (037-32) 55-61-29 

R-mail: inlb@modusvivendi.rnd

Preşedintele Consiliul11*
Raional LEOVA 

Nicolae PRIŢCAN

DEM ERS

Prin prezenta, Centrul Medical de Diagnostic „Modus Vivendi” S.R.L., 

numărul de identificare de stat -  codul fiscal: 1002600030574, în persoana 

Directorului Alexandru DICUSAR, solicită luarea în locaţiune din incinta 

Centrului de Sănătate Sarata Nouă, de la eteajul 2, a unui spaţiu (cabinet) neutilizat 

la moment, eu o suprafaţă totală de 15,7 m2, pe un termen de 3 ani, pentru 

amplasarea unui cabinet de ultrasonografie.

Privind prestarea serviciilor medicale de USG populaţiei raionului Leova, 

de către medicii specialişti al CMD „Modus Vivendi” .

Cu respect

Director CMD “MODUS VIVENDI” S.R.L 
Alexandru DICUSAR \
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N O T A  I N F O R M A T I V A
la proiectul de deicizia nr. 5.5 din ”03” 06_ 2021

”Cu privire la modificarea anexei nr. 6 la decizia nr. 3.13 din 12.11.2015 
„Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile ale Consiliului 
raional Leova””

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 Preşedintele raionului Leova,
Nicolae Priţcan în baza demersului parvenit de la Centrului Medical de Diagnostic 
”MODUS VIVENDI” SRL or. Chisinău5

Proiectul deciziei a fost elaborat în temeiul art. 43 alin. (1), lit. c) al Legii 
nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind administraţia publică locală, Legea 100 din 
22.12.2017 ”Cu privire la acte normative”, capitolul VI Procedeele tehnice 
Aplicabile Actelor Normative Secţiunea I modificarea actului normativ, demersul 
nr. 04/82 diri 18.12.2020 al Centrului Medical de Diagnostic ”MODUS VIVENDI”
SRL or. Chisinău.•>

2. Principalele prevederi ale proiectului
Prezentul proiect de decizie, este necesar pentru a micşora suprafaţa 

transmisă în comodat IMSP Centrul de Sănătate Sărata Nouă şi a transmite în 
locaţiune o încăpere cu suprafaţa de 15,7 m.p din clădirea IMSP Centrul de 
Sănătate Publică Sărărta Nouă, Centrului Medical de Diagnostic ”MODUS 
VIVENDI” SRL or. Chisinău, pentru amplasarea unui cabinet de ultrasonografie 
de a presta servicii medicale de USG populaţiei raionului Leova, de către medici 
specialişti.
3. Fundamentarea economico-financiară

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 necesita modificarea anexei nr. 6 al deciziei Consiliului Raional 
nr. 3.13 din 12.11.201 5 „Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri 
immobile aşe Consiliului raţional Leova”.

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 Stoiiu


