
 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie „Cu privire la oferirea dreptului 

de a folosi cu titlu gratuit un spațiu” 
 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului. 

Proiectul de decizie este elaborat  de Serviciul juridic și resurse umane și Serviciul 

sănătate. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite  
Proiectul deciziei a fost elaborat 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, demersului Ministerului Sănătății nr. 06/1650 

din 06.05.2022 și A.O. ”Pas cu Pas” nr. 15 din 01.06.2022. 

 Finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în oferirea cu titlu 

gratuit a dreptului de a folosi proprietatea publică gestionată de IMSP ”Centrul de Sănătate 

Cahul” către A.O. ”Pas cu Pas”, în scopul amplasării aparatului automat pentru 

distribuirea consumabilelor pentru beneficiarii programelor de prevenire a infecției cu 

HIV.  

 Această activitate are loc în cadrul Proiectului de reducere a riscurilor de infecție cu 

HIV/SIDA/ITS în rândul populațiilor țintă prin intermediul distribuitoarelor automate de 

consumabile. Scopul proiectului este oferirea serviciilor de prevenire pentru toate 

grupurile de risc sporit de infectare cu HIV (GRSI) prin metode alternative. Aparatele 

respective, aflate în gestiunea și responsabilitatea AO ”Pas cu Pas”, nu vor fi folosite în 

scopuri comerciale. 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi  

 Principalele prevederi ale proiectului de decizie constau  în oferirea cu titlu gratuit a 

dreptului de a folosi proprietatea publică gestionată de IMSP „Centrul de Sănătate Cahul” 

către A.O. ”Pas cu Pas”, în scopul amplasării aparatului automat pentru distribuirea 

consumabilelor pentru beneficiarii programelor de prevenire a infecției cu HIV.  

4. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prezentului proiect de decizie nu va necesita cheltuieli suplimentare 

din bugetul raional. Cheltuielile aferente funcționării aparatelor vor fi suportate de către 

AO ”Pas cu Pas”. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  

Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și nu necesită modificarea 

sau abrogarea altor decizii. 

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

 În conformitate cu art. 32 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, 

proiectul deciziei „ Cu privire la oferirea dreptului de a folosi cu titlu gratuit un spațiu” a 

fost avizat de către Serviciul juridic și resurse umane și secretarul Consiliului Raional. În 

scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența procesului 

decizional, proiectul deciziei este plasat pe pagina web oficială a Consiliului Raional 

www.cahul.md  la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Anunțuri privind 

organizarea consultării publice. 
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