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PROIECT 

D E C I Z I E 

mun. Cahul              

Nr. _______                                                                                  din ________ 2022 

 

Cu privire la oferirea dreptului  

de a folosi cu titlu gratuit un spațiu  

 

În temeiul  art. 43 alin. (1) lit. c) și t) din Legea privind administrația publică 

locală nr. 436/2006, art. 5 alin. 6) din Legea nr. 86/2020 cu privire la organizațiile 

necomerciale, Hotărîrii Guvernului nr. 134/2022 cu privire la Programul național de 

prevenire și control al infecției HIV/SIDA și al infecțiilor cu transmitere sexuală 

pentru anii 2022-2025, având în vedere scrisoarea Ministerului Sănătății nr. 06/1650 

din 06.05.2022 și demersul A.O. „Pas cu Pas regiunea Sud” nr. 15 din 01.06.2022, 

ținând cont de avizul Comisiei consultative de specialitate economie, reforme, 

buget, finanțe și relații transfrontaliere, Consiliul Raional Cahul  

DECIDE: 

1.  Se oferă A. O. „Pas cu Pas regiunea Sud” dreptul de a folosi cu titlu gratuit un 

spațiu în fațada edificiului gestionat de  IMSP „Centrul de Sănătate Cahul”, str. 

Ștefan cel Mare nr.27, mun. Cahul, în scopul amplasării aparatului automat 

(Vending machines) cu parametrii de 99x99x190 cm, pentru distribuirea 

consumabilelor pentru beneficiarii programelor de prevenire a infecției cu  

HIV.  

2. Serviciul relații funciare, cadastru  și  patrimoniu public, în comun cu IMSP 

„Centrul de Sănătate Cahul”, vor determina spațiul necesar pentru instalarea  

aparatului Vending.  

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Elena Daud, 

vicepreședintele raionului Cahul, și Comisiei consultative de specialitate  

economie, reforme, buget, finanțe și relații transfrontaliere. 

 

    Preşedintele şedinţei  

Consiliului Raional Cahul                                                                                                          

       

Contrasemnează: 

          Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                 Cornelia PREPELIȚĂ 
 

Elaborat: D. Cebotaru, specialist principal, Serviciul sănătate  

                 L. Raileanu, șef interimar, Serviciul juridic și resurse umane   

Coordonat: E. Daud, vicepreşedintele raionului Cahul 

Avizat pentru legalitate: L. Răileanu, șef interimar Serviciul juridic și resurse umane  

Avizat:  C. Prepeliţă,  secretarul Consiliului Raional Cahul 
 

 


