
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CAHUL

MD-3909, mun.Cahul, Piafa Independen{ei, 2

tel.(299) 2-49-88, fax.(299) 2-20-58

PECTIYBJII,IKA MOJUIO BA
PAfroHHbIfr coBET KAXyJI

MD-3909, uyu.Kaxyl, flsua I4H.qeneruenuefi. 2

tel.(299) 2-49-88, fax.(299) 2-20-58

DECIZIE
mun. Cahul

Nr.07/16-IV din 20 decembrie 2018

Cu privire la modificarea
Deciziei nr.02109-III din 15 martie2012

in temeiul att. 43 alin.(l) lit. d) din Legea privind administraJia publicd locald nr. 436-XVI
din 28 decembrie 2006, art. 9 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind
administrarea gi deetatizarea proprietitii publice, Hotdririi Guvernului nr. 901 din 3 t.iZ.ZOtS
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate public6,
Titlul III, secliunea a 9-a, capitolul VI Comodatul din Codul Civil al Republicii Mbldova nr. I 107
din 06.06.2002, demersului Ministerul SAnatdfii, Muncii qi Protecfie-i Sociale nr.0113729 din
12.12.2018, avizului Comisiilor consultative de specialitate, Consiliul Raional Cahul

DECIDE:
1' Se modificd,Decizia Consiliului Raional Cahul nr.02109-lII din 15 martie 2012 ,,Cuprivirela transmiterea in comodat a obiectului nefinalizat - blocul "8" al Coleeiuiui de

Medicini" dupd cum txmeazd;
- Pct. I va avea urmdtorul cuprins: ,,Se transmite in comodat, pe un termen de 15

(cincisprezece) ani, bunul imbUit proprietate publicd a raionului cufrut. Ministerului
Sdndtdfii, Muncii ;i Protecfiei Sociale, in gestiunea Centrului Nalional de Transfuzie a
Singelui qi IMSP Institutul de Medicind Urgent6, conform tabelului de mai ios:

Gestionar Numdr
cadastral

Adresu Suprafa(a
interioard
transmisd

Suprafu(a
lu sol

Centrul Nalional
de Transfuzie a
Sinselui

r701106084.01 mun. Cahul, str.
Alexei Mateevici
nr.I03/2

Subsol - 564,1mz
Et.I-564.3 m2

653,2 m""

IMSP Institutul
de Medicini
Urgentd

1701106084.01 mun. Cahul, str.
Alexei Mateevici
nr.103/2

Et. II - 536,1m'
Et. III - 430,7 m2
Et. IV -334.4m2

Se imputemicegte preqedintele raionului Cahul, dl Ion Groza, sd semneze acordul adilional
la contractul nr.l din 30 irilie 2012 cu Centrul Nafional de Transfuzie a Singeiui qi
contractul de comodat cu IMSP Institutul de Medicind Urgentd, conform anexei.
Controlul asupra indeplinirii prezentei deciziei se pune in responsabilitatea dlui Sergiu
Drangoi, vicepregedintele raionului Cahul, ;i Comisiei consultative economie, reforme.
buget, finanfe qi relafii transfrontaliere (pre;edinte dl $tefan Bratu).

Tatiana SEREDENCO

2.

3.

Pregedintele
Consiliului

Consiliului Rai Cornelia PREPELITA



Anexd
izia Consiliului Raional Cahul

nr. 07/l 6-IV din 20.12.2018

incheiat astdzi

PROIECTUL CONTRA

2018

T

Consiliul Raional Cahul

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. Preqedintele raionului Cahul, dl Groza Ion, care activeazd,inbaza Legii nr. 436 din28.12.2016 qiin
baza deciziei nr._ din _ 2018 ,,Cu privire la transmiterea unui bun imobil, in calitate de
comodant, qi

1.2IMSP Institutul de Medicini Urgentd,
comodatar, pe de o pafte, au convenit
urmltoarelor clauze'.

in persoana directorului dl in calitate de
s[ incheie prezentul contract de comodat, cu respectarea

II. OBIECTUL $I TERMBNUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului il constituie inciperea datd in folosinld cu titlu gratuit: bunul

i-obil_, cu ff. cadastral
^-,--^f^+^ ^^2 c,^ ^^--t:^,-^-:.^L^ - -.

amplasat pe adresa cu
suprafafa m'in conformitate cu actul de primire-predare.

2.2.incilperea previzutd la punctul 2.1. se transmite in folosinld cu titlu gratuit in administrarea
IMSP Institutul de Medicin[ Urgentd pe un termen de 15 ani, cu scopul amplasdrii unui nou centru de
dializ6,.

ilI. DURATA CONTRACTULUI
3.1 P6(ile au convenit sd incheie prezentul contract de comodat pe un termen de 15 (cincisprezece)

ani, incepind cu data semndrii.
3.2Predarea incdperii datd in folosinld cu titlu gratuit cdtre Comodatar va avea loc la _,

datd la care incepe executarea contractului.
3.3. Prin acordul plrlilor, prezentul contract poate si inceteze qi inainte de termen, in condiliile

prezentului contract.
IV. PLATA PENTRU SERVICilLE PRESTATE
4.1. Cheltuielile de intretinere a incdperii (serviciile comunale, apa, energia electricd, gazul sau alt

combustibil, asigurarea imobilului etc.) vor fi acoperite de comodatar.
4.2 Comodatarul va incheia de sinest[tdtor contracte directe cu prestatorii de servicii.

V. CONDITII SPECIALE PRIVIND FOLOSIREA BUNULUI IMOBIL
5.I Comodatarul acceptd incdperea dat[ cu titlu gratuit in folosinli in starea ei actual6.
5.2 Comodatarul nu este in drept si intervind in relelele ingineresti, care sint amplasate in

interiorul gi exteriorul inc[perii, frrd acordul scris al comodantului.
5.3 In cazul in care comodantul are reclama{ii (pretenfii) fali,de comodatar, prejudiciul cauzatde

cdtre acesta comodantului se lichideazd de comodatar in termen de 5 zile din ziua inaintdrii reclamafiei.
5.4 Comodatarul are dreptul sd efectueze reutilarea, reconstruclia gi reparalia capitald a bunului

doar cu acordul scris al comodantului.
5.5 Comodatarul nu este in drept sd ceard compensarea valorii imbundtdlirilor incdperii fhcute de

acesta sau restituirea unor cheltuieli fbcute in scopul ?ntrefinerii, reparaliei curente sau a reparafiei capitale
a incdperii. 

^5,6 In cazul in care comodatarul refuzd sd eliberezeincdperea datb cu titlu gratuit in folosinll de
c[tre comodant, comodatarul urmeazd sd. fie evacuat pe cale judiciar[, in corespundere cu legislalia in
vigoare.

5.7 Comodatarul nu este in drept sd transmitd in folosinld unor terfi incdperea primitd gratuit.

VI. DREPTURILE $I OBLIGATIILE COMODANTULUI
6.1. Comodantul di inc[perea cu titlu gratuit in folosinfd comodatarului in conformitate cu actul de

primire-predare.
6.2. Comodantul este in drept sdviziteze incdperea dat[ cu titlu gratuit in folosinfi, in scopul de a lua

cunogtint[ de starea acesteia gi modul de utilizare a ei.
6.3. Comodantul este in drept sd nu efectueze repara[ia capitali a incdperii datl cu titlu gratuit in

folosintd.
6.4. Comodantul se obligd:

a) sd nu-l impiedice pe comodatar sa foloseasc[ inc[perea datd cu titlu gratuit in folosin![
conform destinatiei pina la termenul convenit;

ffi



b) sd pliteascl desp[gubiri civile comodatarului pentru viciile pe care le cunoaqte, dar nu le-a
adus acestuia la cunoqtinfi.

VII. DREPTURILE $I OBLIGATIILB COMODATARULUI
7.1 Comodatarul are dreptul:
a) sd foloseascd incdperea primit[ cu titlu gratuit in folosin![ in condiliile si
termenele stabilite de prezentul contract;
b) s[ foloseascd incdperea conform destinafiei lor;
7.2 Comodatarul se obligi:
a) sd ingrijeascd inc[perea transmis[ in folosin{[, ca un bun proprietar, in condilii functionale

bune;
b) sd repare prejudiciul cauzatinc6perii, in termen de cinci zile din ziua survenirii acestuia;
c) sd asigure respectarea normelor tehnice, antiincendiare etc.
d) sd restituie inciperea la termenul stabilit prin prezentul contract comodantului,

reprezentantului siu ori mogtenitorilor s6i.

VIII. INCETAREA CONTRACTULUI
8.1. Prezentul contract poate fi reziliat prin acordul ambelor pdr{i, in conformitate cu legislalia in

vigoare gi prevederile stabilite in prezentul contract.
8.2. Comodantul est in drept sd,rezilieze unilateral prezentul contract, in cazul care:
a) comodatarul inceteazd, activitatea sa ca institulie publicd
b) comodatarul nu igi executd una dintre obligafiile esenJiale enumerate la pct. 7.2 in prezentul

contract.
8.3. in cazurile expuse in pct. 8.1, 8.2 ale prezentului contract, comodantul va in;tiinta

comodatarul cu cinci zile ?nainte privind rezilierea prezentului contract.
8.4. Prezentul contract va fi reziliat dupd expirarea termenului de inqtiin{are.
8.5. Folosirea incdperea dati in comodat inceteazd:
a) la expirarea termenului indicat in pct. 3.1 al prezentului contract
b) dac[ una din pi(i:

- cesioneazd, drepturile gi obligaliile sale frr6 acordul celeilalte p5(i
- iqi incalcb vreuna dintre obliga{iile sale, dupi ce a fost avertizatd printr-o notificare scrisd de

cdtre cealaltl parte cd o noud nerespectare a acestora va duce la rezilierea lui;
- in alte cazurt prevlzute de actele normative in vigoare

xr. FORTA MAJORA
9.1. Niciuna dintre pdrtile contractante nu r[spunde de neexecutarea la termen sau / gi de

executarea in mod necorespunzdtor - total sau pa(ial - a oricbrei obligatii care ii revine in baza
prezentului contract, dacd neexecutarea sau executarea necorespunzdtoare a obligatiei respective a fost
cauzatd. de fo(a majord, a$a cum este definit[ de lege.

9.2.Partea care invocd fo(a majord este obligat6 sd notifice celeilalte p[rfi, in termen de 5 zile,
producerea evenimentului qi sd ia toate mdsurile posibile ?n vederea limitirii consecinlelor lui.

9.3. Dacd in termen de l0 zile de la producere,
dreptul s6-qi notifice incetarea de plin drept a prezentului

evenimentul respectiv nu inceteazd, pd(ile au
contract fdr6, ca vreuna dintre ele sd oretindd

daune - interese.

9.4. Cazul fortuit sau de
prevedea pericolul.

fo(6 majord exclude rdspunderea comodatarului dacd acesta nu a purur

X. CLAUZELE FINALE
10.1. Prezentul contract poate fi modificat doar prin acordul scris semnat de pdrfile contractante

sau de reprezentan{ii imputernicili ai pd{ilor.
l0.2.Prezentul contract confine toate conditiile asupra cdroraau convenit pd(ile.
10.3. P64ile au convenit ca toate neinlelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate

din interpretarea, executarea qi incetarea acestuia sd fie rezolvate pe cale amiabilS.
10.4. In cazul in care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibili pe cale

adresa instan{elor judecdtoregti ale Republicii Moldova, in conformitate cu
Republicii Moldova.

10.5. Prezentul contract este intocmit in doub exemplare originale, cite unul

amiabild, pirfile se vor
legislaJia in vigoare a

pentru fiecare parte.

Pentru COMODANT PENITU COMODATAR


