
 

 PROIECT 
 

D E C I Z I E 
mun. Cahul 

 
Nr. _________                                                             din __________ 2023 
 
Cu privire la transmiterea unor bunuri 
 
 În temeiul art.43 alin.(1) lit.(c) din Legea nr.436/2006 privind administrația 
publică locală, art.9 alin.(1), art.14 din Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind 
administrarea și deetatizarea proprietății publice, Regulamentului cu privire la 
modul de transmitere a bunurilor proprietate publică aprobat prin Hotărîrea 
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”, avizului Comisiei consultative de specialitate economie, 
reforme,buget,finanțe și relații transfrontaliere, Consiliul Raional Cahul 

DECIDE: 
1. Se acceptă transmiterea, cu titlu gratuit, din proprietatea raionului 

(administrarea Consiliului Raional Cahul), în proprietatea ÎM „Centrul 
Stomatologic Raional Cahul” a bunurilor, conform anexei. 

2. Președintele raionului Cahul, în comun cu  ÎM „Centrul Stomatologic 
Raional Cahul”, va asigura transmiterea bunurilor menționate, în  
conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de 
transmitere a bunurilor proprietate publică aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr.901/2015.  

3. Controlul executării prezentei decizii va fi exercitat de vicepreședintele 
raionului Cahul, dna Elena Daud, și de Comisia consultativă de specialitate 
economie, reforme, buget, finanțe și relații transfontaliere. 

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

Elaborat: D. Cebotaru, specialist pricipal _________ 
Coordonat: N. Dunas, președintele raionului Cahul ____________ 
Coordonat: E. Daud, vicepreședintele raionului Cahul ____________ 
Avizat pentru legalitate: L. Răileanu, șef interimar Serviciul juridic și resurse umane _________ 
Avizat: C. Prepeliță, secretarul Consiliului Raional Cahul __________ 

 
 

 

REPUBLICA  MOLDOVA 
 

CONSILIUL  RAIONAL CAHUL 
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                                                                                                                                Anexă 
la Decizia Consiliului Raional Cahul 

nr.   din    2023 
 
 
 

Bunuri transmise din administrarea  Consiliului Raional Cahul 
 în administrarea ÎM „Centrului Stomatologic  Raional Cahul” 

 
 

 
Nr. 
d/o 

Instituţia 
beneficiară 

Bunul  transmis Cantitatea Suma, lei 

     
1 ÎM Centrul 

Somatologic 
Raional Cahul 

Autoclava AMI-23B clasa B-
23L, SIGER  

2 
 

  

91998,00 

    
TOTAL:     91998,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

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

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

Proiectul de decizie a fost elaborat de Serviciul Sănătate din cadrul Aparatului 
Președintelui raionului.  
2.Condițiile ce au impus elaborarea proiectului ca act normativ și finalitățile urmărite 

Proiectul deciziei a fost elaborat în temeiul Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 
privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 
523-XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-
teritoriale, 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 (autoclave) care au fost procurate din economiile mijloacelor financiare alocate 
pentru ocrotirea sănătății. Autoclavele servesc drept metodă eficientă pentru asigurarea 
sterilizării  perfecte – cu ajutorul tehnologiei preliminare în vid fracţionat elimină 
complet aerul, şi mai apoi  prelucrează cu abur sub tensiune. Prelucrarea în vid asigură 
rezultate impecabile de uscare, ce corespund celor mai riguroase standarde 
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi  

Principala prevedere a proiectului de decizie  constă în transmiterea bunurilor 
materiale – autoclave către Î.M. Centrul Stomatologic 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 conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, 
proiectul deciziei a fost coordonat cu  vicepreședintele raionului, avizat de secretarul 
Consiliului Raional. În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind 
transparența în procesul decizional, proiectul deciziei este plasat pe pagina web oficială a 
Consiliului Raional www.cahul.md la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea 
Proiecte de decizie. 
 
Doinița Cebotaru 
Specialist pricipal 


