
 

PROIECT 
D E C I Z I E 
mun. Cahul        

 
Nr. ______         din  _______ 2022 
 
Cu privire la preluarea și transmiterea unor bunuri 
 

În temeiul art.43 alin.(1) lit.(c) din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică 
locală, art. 62, alin. 3, lit. b), c) al Legii nr. 1420/2002 cu privire la filantropie și sponsorizare,  
Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015, Ordinului Ministrului Finanțelor nr.216 din 
28.12.2015 ,,Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a 
Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul 
bugetar”,  avizul Comisiei consultative de specialitate economie, reforme, buget, finanţe şi 
relaţii transfrontaliere, Consiliul Raional Cahul 

DECIDE: 
1. Se acceptă preluarea, cu titlu gratuit, a unor bunuri oferite sub formă de donații de la 

Asociația Obștească „Moldova AID” la Consiliul Raional Cahul, conform anexei la 
prezenta decizie. 

2. Se transmit, cu titlu gratuit şi cu acordul instituțiilor vizate, din administrarea 
Consiliului Raional Cahul în administrarea  instituțiilor respective, a  bunurilor, 
conform anexei la prezenta decizie. 

3. Preşedintele raionului Cahul,  în comun cu conducătorii instituțiilor menționate în 
anexa deciziei, vor asigura transmiterea  bunurilor, în conformitate cu actele de 
primire-predare. 

4. Controlul executării prezentei decizii va fi exercitat de vicepreşedintele raionului, dna 
Elena Daud, și de Comisia consultativă de specialitate economie,  reforme,  buget,  
finanţe  şi  relaţii  transfrontaliere, președinte. 

 

 
 
   Preşedintele şedinţei  
Consiliului Raional Cahul                                          
                                                                       
      Contrasemnează: 
          Secretarul  
Consiliului Raional Cahul                                Cornelia PREPELIȚĂ 

 
 

Elaborat: D. Cebotaru, specialist principal  
Coordonat: N. Dunas, președintele raionului  Cahul   
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 

REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL CAHUL 

 

MD-3909, mun.Cahul, Piaţa Independenţei, 2 
 

tel.(299) 3-49-88, fax.(299) 2-20-58 

 
 
 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
РАЙОННЫЙ СОВЕТ КАХУЛ 
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Anexă 

la Decizia Consiliului Raional Cahul 
nr.  din    2022 

 
     Lista bunurilor preluate de Consiliul Raional Cahul și transmise, cu titlu gratuit, în 

administrarea instituțiilor medico-sanitare publice și de asistență socială din raionul Cahul 

 

 

Nr. 
d/o 

Denumirea 
instituției care 

primește bunurile 

Denumirea bunului preluat de 
Consiliul Raional Cahul și 

transmis către IMSP 

Cantitatea  Suma  
(lei) 

1. IMSP Centrul de 
Sănătate Cahul 

Echipament de protecție (măști, 
ochelari, mănuși) 
Suport pentru prosop de baie 
Separatoare (viziere) 
Scaune (fotolii specializate) 

3 cutii 
 

5 buc. 
245 buc. 

8 buc. 

1104,069 
 

58,11 
182,984 

1436,856 
2. IMSP Centrul de 

Sănătate Crihana 
Veche 

Echipament de protecție (măști, 
ochelari, mănuși) 
Separatoare (viziere) 
Suport pentru prosop de baie 

3 cutii 
 

100 buc. 
1  buc. 

1104,069 
 

74,687 
11,622 

3. IMSP Centrul de 
Sănătate Găvănoasa 

Echipament de protecție (măști, 
ochelari, mănuși) 
Separatoare (viziere) 
Suport pentru prosop de baie 

3 cutii 
 

100 buc. 
1 buc. 

1104,069 
 

74,687 
11,622 

4. IMSP Centrul de 
Sănătate Slobozia 
Mare 

Echipament de protecție (măști, 
ochelari, mănuși) 
Separatoare (viziere) 
Suport pentru prosop de baie 

3 cutii 
 

100 buc. 
1 buc. 

1104,069 
74,687 
11,622 

5. IMSP Centrul de 
Sănătate Giurgiulești 

Echipament de protecție (măști, 
ochelari, mănuși) 
Separatoare (viziere) 
Suport pentru prosop de baie 

3 cutii 
 

100 buc. 
1 buc. 

1104,069 
 

74,687 
11,622 

6. IMSP Centrul de 
Sănătate Colibași 

Echipament de protecție (măști, 
ochelari, mănuși) 
Separatoare (viziere) 
Suport pentru prosop de baie 

3 cutii 
 

100 buc. 
1 buc. 

1104,069 
 

74,687 
11,622 

7. IMSP Centrul de 
Sănătate Bucuria 

Echipament de protecție (măști, 
ochelari, mănuși) 
Separatoare (viziere) 
Suport pentru prosop de baie 

3 cutii 
 

100 buc. 
1 buc. 

1104,069 
 

74,687 
11,622 

8. IMSP Centrul de 
Sănătate Larga Nouă 

Echipament de protecție (măști, 
ochelari, mănuși) 
Separatoare (viziere) 
Suport pentru prosop de baie 

3 cutii 
 

100 buc. 
1 buc. 

1104,069 
 

74,687 
11,622 

9. IMSP Centrul de 
Sănătate Zîrnești 

Echipament de protecție (măști, 
ochelari, mănuși) 
Separatoare (viziere) 
Suport pentru prosop de baie 

2 cutii 
 

100 buc. 
1 buc. 

736,046 
 

74,687 
11,622 

10. IMSP Centrul de 
Sănătate Moscovei 

Echipament de protecție (măști, 
ochelari, mănuși) 
Separatoare (viziere) 
Suport pentru prosop de baie 

2 cutii 
 

100 buc. 
1 buc. 

736,046 
 

74,687 
11,622 

11. ÎM ”Centrul 
Stomatologic 
Raional Cahul” 

Echipament de protecție (măști, 
ochelari, mănuși) 
Separatoare (viziere) 
Suport pentru prosop de baie 

2 cutii 
 

100 buc. 
1 buc. 

736,046 
 

74,687 
11,622 

12. Direcția Asistență 
Socială și Protecție a 
Familiei 

Scutece 
Cărucioare/biciclete pentru 
persoane cu dizabilități 
Scaun (fotoliu specializat) 

100 cutii 
2 buc. 

 
1 buc. 

738,65 
48,21 

 
170,214 

 TOTAL                       14538,81 



NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul de decizie „Cu privire la preluarea și transmiterea unor bunuri” 

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

Proiectul de decizie este elaborat  de Serviciul Sănătate și coordonat cu 
președintele raionului Cahul, vicepreședintele raionului Cahul, secretarul Consiliului 
Raional Cahul și Serviciul Juridic și Resurse Umane. 
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 
urmărite. 

 
Proiectul deciziei a fost elaborat în temeiul Legii nr. 436/2006 privind 

administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 
1420/2002 cu privire la filantropie și sponsorizare, Legii nr. 121/2007 privind 
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Regulamentului cu privire la modul 
de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
901/2015, Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 216 din 28 decembrie 2015 „Cu 
privire la aprobarea planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor 
metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar”. 

Finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în transmiterea 
unor bunuri către instituțiile medico-sanitare publice și de asistență socială din raionul 
Cahul  care au fost donate Consiliului Raional Cahul de către Asociația Obștească 
”Moldova AID”. Aceste donații vor ajuta lucrătorii medicali și sociali în asigurarea 
continuității asistenței medicale și sociale de calitate și în timp util. 

La categoria ”Echipament de protecție” sunt incluse următoarele bunuri: 
viziere, măști, mănuși, suporturi pentru șervețele, ochelari de protecție. Iar la categoria 
”Scaune specializate” sunt incluse: fotoii pentru proceduri, pat pentru masaj. 

La repartizarea donațiilor către instituțiile medico-sanitare publice și de 
asistență socială, s-a luat în considerație numărul de populație deservit și necesitățile 
instituțiilor, în limita bunurilor disponibile. 
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi  

Principalele prevederi ale proiectului de decizie constau în preluarea și 
transmiterea bunurilor către IMSP și instituțiile sociale care au fost donate de către 
Asociația Obștească ”Moldova AID” Consiliului Raional Cahul. 
4. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prezentului proiect de decizie nu va necesita cheltuieli 
suplimentare.  
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 baza celor expuse și în conformitate cu art. 32 din Legea nr.100/2017 cu 
privire la actele normative, proiectul deciziei „Cu privire la preluarea și transmiterea 
unor bunuri” 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 
Proiecte de decizii. 
 
Doinița Cebotaru, 
Serviciul sănătate                                                  


