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PROIECT DE DECIZIE 

Nr. 6/                                                                                              din      noiembrie  2021 
 

Cu privire la acceptarea donației și  

transmiterea în administrare economică 

unui mijloc fix IMSP CS Ghidighici  
  
           În scopul dezvoltării localității, asigurării cu servicii medico–sanitare de calitate, 

având la bază relațiile bilaterale cu AO IR Centrul Creștin „BETANIA”, în conformitate 

cu prevederile: art.3 alin. (2) din Legea nr. 411/1995 privind ocrotirea sănătății, art. 8 (4) 

din Legea nr. 523/1999 „Cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-

teritoriale”, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de 

transmitere a bunurilor proprietate publică aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901/2015, 

în temeiul art. 8 (4) din Legea nr. 523/1999 „Cu privire la proprietatea publică a unităţilor 

administrativ-teritoriale”, Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă, art 

18 din Legea 100/2017 Cu privire la actele normative; art. 14 alin. (2) lit. b), c), j), k), p1) 

și art. 20 din Legea nr. 436/2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul sătesc 

Ghidighici, DECIDE: 
 

1. Se acceptă donația unei ambulanțe VOLVO NILSON V70 din partea IR Centrul 

Creștin „BETANIA”. 

2. Se obligă contabilitatea APL Ghidighici să ia la evidență bunul oferit cu titlu gratuit 

din partea IR Centrul Creștin „BETANIA”. 

3. Se împuternicește Primarul satului Ghidighici, dl Victor DURBALĂ cu drept de a 

semna actele necesare. 

4. Se acceptă transmiterea, de către Primăria s.Ghidighici în administrarea economică 

IMSP CS Ghidighici a  ambulanței VOLVO NILSON V70,  anul producerii 2015. 

5. Conducătorii instituțiilor menţionate în pct. 3 al prezentei decizii vor asigura 

înregistrarea tranzacțiilor economice de rigoare și transmiterea mijlocului fix 

nominalizat, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 

6. Se instituie comisia de transmitere a mijloacelor fixe în următoarea componență: 

Președintele comisiei – Durbală Victor, Primar al s.Ghidighici; 

Membrii:                    – Gorodișteanu Maria, consilier local;  

                                              – Tataru Nadejda, contabil; 

                                              – Bădărău Eugen, director IMSP CS Ghidighici; 

-   , contabil al IMSP CS Ghidighici. 

7. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei Buget și finanțe 

și protecția socială a populației. 
 

     Preşedintele şedinţei                                                                 
 

     CONTRASEMNAT: 

http://www.ghidighici.md%20primaria.ghidighici@gmail.com


     Secretar interimar al Consiliului sătesc Ghidighici                          Șcerbina Rodica                                      


