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Proiect

DECIZIA nr.

din 25.02.2021 or. Leova

„Cm privire la darea în locuţiune ”

In conformitate cu art. 43 alin. (1) lit.d) al Legii nr.436/2006 privind 
administraţia publică locală, “ Regulamentul cu privire la modul de dare în locaţiune 
a activelor neutilizate” , aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 483 din 29.03.2008, 
demersul directorului Centrului Medical de Diagnostic “ Modus Vivendi” înregistrat 
cu nr. 580-02/1-20 din 23.12.2020, Consiliul raional,

DECIDE:

1. Se transmite în locaţiune, Centrului Medical de Diagnostic ”Modus Vivendi” S.R.L., 
încăperea nr.31 cu suprafaţa de 15,7 m2 din construcţia cu numărul cadastral 
5731104172.01, proprietatea Consiliului raional Leova, situată pe adresa - raionul 
Leova, comuna Sărata Nouă, pentru amplasarea unui cabinet de ultrasonografie, pe un 
termen de 3 ani (trei ani).

2. Se împuterniceşte preşedintele raionului, dl Nicolae Priţcan, cu drept de încheiere a 
contractul de locaţiune cu Centrul Medical ”Modus Vivendi” S.R.L.5

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului, dlui 
Nicolae Priţcan.

Preşedinte al şedinţei 
Consiliului raional

Secretar
al Consiliului raional

A vizat,specialist principul 
Ceoric Roxana

Elena Copoţ



NOTA INFORMATIVĂ
Ia proiectul Deciziei,, Cu privire la darea în locaţiune,,

1. Cauzele care au condiţionat elaborarea proiectului, iniţiatorii şi autorii proiectului 
Elaborarea proiectului de decizie ,,Cu privire la darea în locaţiune” vine la solicitarera Centrului 
Medical de Diagnostic ”Modus Vivendi” cu privire la acordarea unui spaţiu în locaţiune pentru 
amplasarea unui cabinet de ultrasonografie.
Iniţiatorul proiectului de decizie este preşedintele raionului, dl Nicolae PRIŢCAN şi autorul 
proiectului de «decizie este specialistul principal din cadrul aparatului preşedintele raionului, dna 
Ceoric Roxana.

2. Modul de reglementare a problemelor abordate în proiect de cadm normativ în vigoare 
Elaborarea prezentului proiect de decizie este reglementat de prevederile Legii nr. 436 din 
28.ţ2.2006 privind administraţia publică locală, “ Regulamentul cu privire la modul de dare în 
locaţiune a activelor neutilizate”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 483 din 29.03.2008

3. Scopul şi obiectivele proiectului _____  _ _ ___
Proiectul de Decizie urmăreşte scopul transmiterii în locaţiune a unei încăperi care la moment nu 
este folosită de către Centrul de Sănătate Sărata Nouă, din clădirea care proprietate a Consiliului 
raional Leova,pentru a ti amplasat un cabinet de ultrasonografie destinat populaţiei raionului.

4. Estimarea riscurilor legate de implementarea acestui proiect_______________________
Riscuri 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,, Cu privire la darea în locaţiune” nu contravine actelor normative în vigoare 
şi nu necesită abrogarea unor acte administrative sau decizii aprobate de Consiliul Raional Leova.
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Raional LEOVA 

Nicolae PRIŢCAN

DEMERS

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, cu 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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