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DECIZIE
PEIIIEHI,IE

a Consiliului Raional Basarabeasca
din 05 iulie 2021

Cu privire la acceptarca in proprietatea
raionului a unui mijloc de transpott

Avdnd in vedere necesitatea acordului Consiliului raional Basarabeasca de a

primi in proprietatea raionului un mijloc de transport pentru necesitdlile IMSP

Spitalul raional Basarabeasca, {indnd cont de copia scrisorii directorului IMSP

Institutul de Medicind Urgentd, dl Mihai Ciocanu nr. 977 din 29.06.2021, in
conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 52311999 cu privire la

proprietatea publicd a unitSlilor administrativ-teritoriale (MO nr. 124-125/1999

art.61l,) cu modificdrile ulterioare, Regulamentului cu privire la modul de

transmitere a bunurilor proprietate publicS, aprobat prin Hotdrdrea Guvemului nr.
g0ll20l5 (MO nr. I/2016 art.02), cu modificdrile ulterioare, in temeiul art.43 alin.
(1) lit. c), art.46 aI Legii nr.43612006 privind administra\ia publicd localS (MO nr.

32-35/2007 art. I I6), Consiliul raional Basarabeasca,
DECIDE:

1. Se acceptd primirea cu titlu gratuit din proprietatea publicd a statului,

administrarea IMSP Institutul de Medicin[ Urgentb din cadrul Ministerului
SAnAtAlii, Muncii qi Protecliei Sociale, in proprietatea raionului Basarabeasca,

in gestiunea IMSP Spitalul raional Basarabeasca a mijlocului de transport de

model Peugeot Boxer, alf 2000, nli JCQ 579.

2. Directorul interimar al IMSP Spitalul raional Basarabeasca, dl Ivan Secov, in
conformitate cu cerinlele legislaliei, yd asigura primirea mijlocului de

transport indicat in pct. I al prezentei decizii, luarea la evidenld contabilS qi

exploatarea acestuia conform destinaliei.
3. Controlul asupra executdrii prezentei decizii se pune in seama

vicepreqedintelui raionului pe probleme sociale, dl Ion Popov.

4. Prezerfta decizie urrneazd a fi remisd in adresa Guvernului Republicii

Moldova.
5. Prezenta decizie intrd in vigoare Ia data publicdrii in Registrul de Stat al

Actelor Locale qi urmeazd a fi, adusd la cunogtinld publicd prin plasarea pe

pagina oficialS a Consiliului rational: www.basarabeasca.md.
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