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                                                                                                                PROIECT                                                                                                                                              

  

DECIZIE nr. 2 / 1 

 

din  16 aprilie  2021                                                                                  s. Grozești 

 

 

“ Cu privire transmiterea  Centrului de Sănătate  Grozeşti  

 din gestiunea administraţiei publice locale Grozeşti    

   în gestiunea  Instituției Medico- Sanitare  Publice  

    “ Centrul de  Sănătate  Nisporeni ”  .  

 

        În  conformitate  cu prevederile  Art. 1234 – 1241  din  Codul  Civil nr. 1107 din 

06.06.2002 ,   Legii privind  Administraţia publică locală  Nr. 436- XVI  din   28.12.2006, 

Art. 14,punct ( 1), punct (2) ,lit ( c , d ),  Art. 4 al Legii  ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 

28.03.1995  ,   Legii nr. 100  / 2017  cu privire la actele normative ,  Hotărîrea Guvernului nr. 

901  din 31.12. 2015  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a 

bunurilor proprietate publică şi  Art.8, alin. (4) pct.  ( 11 ) din Legea nr. 397 –XV din  

16.10.2003 privind finanţele publice locale, în redacţia Legii  nr. 91 din 26.04.2012 pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative şi  Legea    nr. 435-XVI din 28.12.2006 

privind descentralizarea administrativă ,  ținînd cont de  Decizia Consiliului raional Nisporeni 

nr. 9 / 13 din 24.12. 2019 “ Cu privire la reorganizarea prin fuziune  ( absorbție ) a Instituției 

Medico- Sanitare  Publice  “ Centrul de  Sănătate Nisporeni ”  și a Instituției Medico- Sanitare 

Publice  “ Centrul de Sănătate  Grozești   ”   și  examinînd  Nota informativă  a primarului s. 

Grozești  privind expirarea Contractului de comodat  , încheiat  în baza Deciziei  nr. 5 / 1   din   

13 . 06. 2014  „  Cu privire transmiterea  Centrului de  Sănătate  Grozeşti  din gestiunea 

administraţiei publice locale Grozeşti  în gestiunea  Consiliului raional  Nisporeni.”  și avînd 

în vedere  Demersul Instituției Medico- Sanitare  Publice  “ Centrul de  Sănătate  Nisporeni ”  

nr. 01 – 14 / 92 din 12. 03. 2021  cu privire la transmiterea imobilului instituției medicale ,   

avizul Comisiei pentru buget ,  economie ,  finanțe  și  patrimoniul public  , Consiliul local, 

D E C I D E: 
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1. Se abrogă Decizia  nr. 5 / 1   din   13 . 06. 2014  „  Cu privire transmiterea  Centrului de   

    Sănătate  Grozeşti  din gestiunea administraţiei publice locale Grozeşti  în gestiunea   

    Consiliului raional  Nisporeni.”  . 

2. Se abrogă Decizia nr. 4  / 2 din 10. 07. 2020  “ Cu privire la  prelungirea  Contractului de   

     Comodat  al  imobilului  Centrului de  Sănătate  Grozeşti . “ 

3.  Se reziliază   Contractul  de comodat  nr. 01 din  08. 08.2014 și  Acordului  adițional  

      nr. 1 din  08. 07. 2020  , încheiat între  Consiliul  local Grozești și  Consiliul  raional  

      Nisporeni  și restituirea bunului  “ Centrul de  Sănătate   Grozești “  ,  proprietate publică 

       a  APL  Grozești . 

4. Se aprobă  transmiterea   în  folosință cu titlu gratuit  , în baza  Contractului  de  comodat  

    pe  perioadă  nedeterminată ,  Instituției  Medico- Sanitare  Publice  “ Centrul de  Sănătate   

     Nisporeni ”   ( Fondator  - Consiliul raional Nisporeni )   a bunului  “ Centrul de  Sănătate   

    Grozești “ , proprietate publică a APL  Grozești ,    după cum urmează : 

-  imobilul ( încăpere nelocativă ) cu nr. cadastral 634105210 , S= 283,7 m .p. 

             -  construcție accesorie ( garaj )  , S = 22, 7 m. p. 

             -  teren  aferent cu S- 0,0928 ha 

5. Se  împuternicește primarul Tofan Serghei  să constituie Comisia de predare – primire a  

    Centrului de  Sănătate  Grozeşti  din  gestiunea    administraţiei   publice locale Grozeşti  

    în gestiunea  Instituției  Medico- Sanitară     Publică    “ Centrul de  Sănătate   Nisporeni 

   și să  încheie Contractul de  comodat din numele  Consiliului local  Grozești .  

6. Controlul și  responsabilitatea executării prezentei decizii se atribuie primarului Tofan   

    Serghei. 

7. Decizia se publică în Registrul de Stat al Actelor Locale și se aduce la cunoștința  

    persoanelor interesate . 

 

Autor : 

Primarul s. Grozești                                  Tofan  Serghei  

                                                              Tel : (0264 - 43) 2-36,Primaria.Grozesti@gmail.com 

Contrasemnat :                                 Secretarul Consiliului   Svetlana Mitrofan 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 

la Decizia nr. 2 / 1 

din 16.04.2021 

 

RAPORT  

cu privire la transmiterea  Centrului de Sănătate  Grozeşti 

din gestiunea administraţiei publice locale Grozeşti 

în gestiunea  Instituției Medico- Sanitare  Publice 

“ Centrul de  Sănătate  Nisporeni ”  . 

  

 

 

Toţi cunosc faptul că imobilul în care activează  Centrul de Sănătate Grozești  are un 

proprietar – APL Grozeşti , fapt confirmat de Extrasul din registrul bunurilor imobile.  

 Consiliul raional este fondator al Instituției Medico- Sanitare  Publice  “ Centrul de  

Sănătate  Nisporeni ”  .  

Dat fiind faptul , că  Centrul de  Sănătate  Grozești nu se mai află la autogestiune și a fost 

aplicată procedura de fuziune prin    Decizia Consiliului raional Nisporeni nr. 9 / 13 din 24.12. 

2019 “ Cu privire la reorganizarea prin fuziune ( absorbție ) a Instituției Medico- Sanitare  

Publice  “ Centrul de  Sănătate Nisporeni ”  și a Instituției Medico- Sanitare Publice  “ Centrul 

de Sănătate  Grozești   ”  și a expirarat  Contractul  de comodat  , încheiat  în baza Deciziei  

nr. 5 / 1   din   13 . 06. 2014  „  Cu privire transmiterea  Centrului de  Sănătate  Grozeşti  din 

gestiunea administraţiei publice locale Grozeşti  în gestiunea  Consiliului raional  Nisporeni.”   

Este imperative să fie transmis bunul imobil instituției medicale absorbante. 

Respectiv,  în scopul asigurării   activității instituției medicale se propune   transmiterea  

Centrului de Sănătate  Grozeşti   din gestiunea administraţiei publice locale Grozeşti    

   în gestiunea  Instituției Medico- Sanitare  Publice     “ Centrul de  Sănătate  

Nisporeni ” , după cum urmează :                  

    -  imobilul ( încăpere nelocativă ) cu nr. cadastral 634105210 , S= 283,7 m .p. 

          -  construcție accesorie ( garaj )  , S = 22, 7 m. p.  

          -  teren  aferent cu S- ,0928 ha  

 

 

 Primar                           Tofan  Serghei  

 

 

 

 



Anexa nr. 2 

la Decizia nr. 2 / 1 

din 16.04.2021 

 

NOTA  INFORMATIVA 

 

la Proiectul de decizie nr. 2 / 1  din  16 .04.2021  “ Cu privire transmiterea    

Centrului de Sănătate  Grozeşti  din gestiunea administraţiei publice locale Grozeşti    

  în gestiunea  Instituției Medico- Sanitare  Publice     “ Centrul de  Sănătate   

Nisporeni ”  .  

 

Denumirea autorului proiectului 

Proiectul este elaborat de catre  primarul s. Grozesti  

 

  Conditiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie 

 

   Proiectul de decizie a fost elaborat din motivul , că Instituția Medico- Sanitare Publice  

 “ Centrul de Sănătate  Grozești   ”   , ca persoană juridică a fuzionat (   absorbție )  de 

către Instituției Medico- Sanitare Publice  “ Centrul de  Sănătate Nisporeni ” 
 

Scopul elaborarii proiectului de decizie este  transmiterea  Centrului de Sănătate  

Grozeşti  din gestiunea administraţiei publice locale Grozeşti     în gestiunea  

Instituției Medico- Sanitare  Publice     “ Centrul de  Sănătate  Nisporeni .  

 

    Conformitatea proiectului cu actele normative si legislative in vigoare  

 

Proiectul de decizie respecta prevederile actelor normative si legislative actuale si este 

elaborate in vederea implimentarii Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparent in 

procesul decisional si Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative. 

 

  Principalele prevederi, evidentierea elementelor noi . 

 

Proiectul  prevede  acceptarea  încheierii unui  Contract de comodat  a  Centrului de  

Sănătate  Grozești “ , proprietate publică a APL Grozești și transmiterea cu titlu gratuit a 

bunului imobil  Instituției  Medico- Sanitare Publice  “ Centrul de  Sănătate Nisporeni ” 

 

   Fundamentarea economic-financiara in cazul in care realizarea noilor reglementari 

necesita cheltuieli financiare si de alta natura. 

 

  Aprobarea proiectului dat de decizie presupune transmiterea imobilului cu titlu gratuit pe pe 

perioada de  activitate a   instituției medicale . 

 

       Modul de incorporare a actului in cadrul normativ 

Proiectul de decizie se încorporează în sistemul actelor normative și nu necesită 

modificarea sau abrogarea  altor acte normative. 



 
   Avizarea si consultarea publica a proiectului 

 

Conform art.32 din Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative, 

proiectul de Decizie a fost avizat de către secretarul consiliului local . 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 / 2008 ,  Proiectul va fi supus consultării 

publice prin plasare pe pagina web:  grozești.sat.md, la compartimentul: Transparenţa 

decizională/ Proiecte de acte normative, cu înaintarea ulterioară  Comisiei pentru buget ,  

economie ,  finanțe  și  patrimoniul public pentru avizare pentru a se propune Consiliului 

local pentru examinare și adoptare în ședință. 

 

               Constatarile expertizei anticorupție   

Expertiza este efectuată de către autorul proiectului, conform art. 6 lit.( h ) , art. 30 alin.( 4) și  

 art. 35  alin. ( 5 ) din Legea 100 / 2017.  

 Proiectul  a fost precedat de identificarea normelor care ar  favoriza corupția . S-a constatat , 

că pentru  orice APL  sunt  caracteristice infracțiunile de corupție legate de gestionarea 

proprietăților publice imobiliare și funciare și care țin de dobândirea / înstrăinarea ilegală a 

terenurilor sau a unor imobile. Întru excluderea acestor factori APL asigură transparența 

procesului de gestionare a bunurilor publice . Astfel,  Proiectul  de  decizie  nu prezintă 

elemente de corupție . 

Proiectul va avea un impact semnificativ în respectarea legislației în vigoare și exercitarea 

competențelor APL Grozești  .  

 

Constatările expertizei  de compatibilitate 

          Nu este aplicabil .   

 

 Constatările expertizei juridice  

Proiectul de decizie a fost elaborate conform prevederilor legislației în vigoare și 

respectarea normelor de tehnică legislativă. 

Constatările expertizei juridice fiind efectuate de către secretarul consiliului local în 

conformitate cu art. 37  alin. ( 6 ) din Legea 100 / 2017  și  înaintat spre avizare ulterioară  

Comisiei pentru agricultură, construcție  şi industrie, protecţia mediului , amenajarea 

teritoriului  și resurse funciare  a Consiliului local . 

 

             Impactul proiectului 

 

 Proiectul va avea un impact pentru asigurarea funcționalității Centrului de Sănătate Grozești 

și prestarea serviciilor medicale primare. 

 

 

 

   Primar                        Tofan  Serghei 
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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE 

 

la Proiectul de Decizie  nr. 2 / 1  din  16 .04.2021  “ Cu privire transmiterea    

Centrului de Sănătate  Grozeşti  din gestiunea administraţiei publice locale Grozeşti    

  în gestiunea  Instituției Medico- Sanitare  Publice     “ Centrul de  Sănătate   

Nisporeni ”  .  

 
      Prezentul raport de expertiză anticorupţie a fost întocmit de Autorul proiectului deciziei în 

baza Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, a Legii integrității nr.82/2017 

și a Metodologiei de efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative și 

normative, aprobată prin Hotărârea Colegiului Centrului nr.6 din 20 octombrie 2017.  

      Autor al proiectului de act normativ este primarul satului . 

 Categoria actului normativ propus este  Decizie de consiliul local, ceea ce corespunde art.112 

din Constituție, art.18 din Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017.  

 

I. Analiza riscurilor de corupere a procesului de promovare a proiectului 

 

I.1. Pertinența autorului, categoriei propuse a actului și a procedurii de promovare a 

proiectului 

Potrivit art.8 al Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional „etapele 

asigurării transparenței sunt : 

a) Respectarea rigorilor de transparenţă în procesul decizional la promovarea proiectului 

1 transparenţei procesului de elaborare a deciziilor sunt: a) informarea publicului 

referitor la iniţierea elaborării deciziei; b) punerea la dispoziţia părţilor interesate a 

proiectului de decizie şi a materialelor aferente acestuia; c) consultarea cetăţenilor, 

asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate; d) examinarea 

recomandărilor cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi 

interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii; e) informarea publicului 

referitor la deciziile adoptate.". Totodată, art.10 din Legea nr.239/2008 stabileşte 

expres că „(1) Autoritatea publică asigură accesul la proiectele de decizii şi la 

materialele aferente acestora prin publicarea obligatorie a lor pe pagina web oficială a 

autorităţii publice, prin asigurarea accesului la sediul autorităţii, precum şi prin 

expediere prin poştă sau prin alte mijloace disponibile, la solicitarea persoanei 

interesate.  

2)  Proiectul de decizie şi materialele aferente acestuia se plasează pe panoul 

informativ a autorităţii publice cel puţin pentru perioada recepţionării şi examinării 

recomandărilor." În vederea respectării rigorilor privind transparenţa decizională, 
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autorul proiectului a anunţat despre iniţierea elaborării deciziei prin intermediul 

plasării pe panoul informative. De asemenea, anunţul privind organizarea consultărilor 

publice, textul proiectului şi nota informativă la acesta se regăsesc plasate pe panou, 

cu respectarea cerinţelor de conţinut, inclusiv cu respectarea termenului limită de 10 

zile lucrătoare pentru prezentarea propunerilor. În urma analizei proiectului prenotat, 

constatăm că promovarea acestuia se realizează cu respecatarea rigorilor impuse de 

Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional.  

 

I.3. Scopul anunţat și scopul real al proiectului  

 

      Potrivit notei informative, Scopul principal al proiectului este  transmiterea  

Centrului de Sănătate  Grozeşti  din gestiunea administraţiei publice locale Grozeşti     

în gestiunea  Instituției Medico- Sanitare  Publice     “ Centrul de  Sănătate  

Nisporeni .  

        Analizând proiectul, constatăm că scopul declarat de autor în nota informativă 

corespunde prevederilor acestuia.  

 

I.4. Interesul public şi interesele private promovate prin proiect 

       

Proiectul de act normative  a fost consultat cu părţile interesate, a fost plasat pe pagina web a 

Primăriei  Grozeşti. 

     Aşa dar, constatăm că promovarea proiectului se realizează cu respectarea 

interesului public.  

 

I.5. Justificarea soluțiilor proiectului 

I.5.1. Suficienţa argumentării din nota informativă. 

 

     În conformitate cu art.21 din Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative: 

Proiectul unui act normativ se elaborează în cîteva etape consecutive, după cum urmează:  

    a) desemnarea persoanei responsabile sau, după caz, formarea grupului de lucru care va 

elabora proiectul, precum şi asigurarea suportului tehnic, organizatoric şi financiar al 

procesului de elaborare;  

    b) determinarea categoriei, conceptului şi stabilirea structurii actului normativ;  

    c) elaborarea versiunii iniţiale a proiectului şi întocmirea notei informative; 

    d) întocmirea tabelului de concordanţă, în cazul în care prin proiectul actului normativ se 

urmăreşte armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene;  

    e) consultarea publică, avizarea proiectului actului normativ de către autorităţile a căror 

competenţă are tangenţă directă sau indirectă cu obiectul de reglementare a proiectului actului 

normativ, efectuarea expertizelor, inclusiv expertiza anticorupţie, expertiza juridică şi, după 

caz, expertiza de compatibilitate cu legislaţia Uniunii Europene şi expertiza grupului de lucru 

al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător;  

    f) întocmirea sintezei obiecţiilor și propunerilor autorităților publice şi, după caz, a sintezei 

recomandărilor reprezentanţilor societăţii civile;  

    g) elaborarea versiunii finale a proiectului de act normativ.  

    (2) Procedura şi termenele privind elaborarea, avizarea, efectuarea expertizelor şi 

definitivarea proiectelor actelor normative, care sînt prezentate spre examinare Guvernului, 

sînt stabilite de către Guvern. 

I.5.2. Argumentarea economică-financiară. 



 

       Conform art.30 lit.e) al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, nota informativă 

trebuie să conţină „e) fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor 

reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură".       

       Potrivit notei informative: „Implementarea prevederilor din proiect nu  necesită alocarea 

unor mijloace financiare . 

 

II. Analiza generală a factorilor de risc ale proiectului 

II.1. Limbajul proiectului 

 

       Potrivit art.54 al Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative „textul 

proiectului de act normativ se elaborează cu respectarea următoarelor reguli:  

A fost  expus în limbă simplă, clară şi concisă;  

Nu s-au folosit  folosit neologisme, doar  sinonime de largă răspândire;  

 S-au folosit noţiuni monosemantice, 

Termenii de specialitate au fost  utilizaţi numai  în domeniul de activitate la care se referă 

proiectul 

 În limbajul normativ aceleaşi noţiuni se exprimă numai prin aceiaşi termeni Textul 

proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi expresiei 

juridice. 

II.2. Coerența legislativă a proiectului 

      Textul proiectului nu conţine conflicte dintre prevederile acestuia cu reglementările 

altor acte legislative sau normative în vigoare.  

Proiectul a fost elaborate în conformitate cu Art. 1234 din Codul  Civil nr. 1107 din 

06.06.2002 ,   Legii privind  Administraţia publică locală  Nr. 436- XVI  din   28.12.2006, 

Art. 14,punct ( 1), punct (2) ,lit ( c , d ),  

 

II.4. Atingeri ale drepturilor omului care pot fi cauzate la aplicarea proiectului. 

      Prevederile proiectului nu aduc atingere drepturilor fundamentale ale omului 

consacrate de Constituţia Republicii Moldova, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului 

şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.  

III. Concluzia expertizei 

Proiectul deciziei nr. 1 / 13  din  23 .03.2021  “ Cu privire transmiterea    Centrului de 

Sănătate  Grozeşti  din gestiunea administraţiei publice locale Grozeşti    

  în gestiunea  Instituției Medico- Sanitare  Publice     “ Centrul de  Sănătate   

Nisporeni ”  ,  potrivit autorului, are drept scop este  transmiterea  Centrului de 

Sănătate  Grozeşti  din gestiunea administraţiei publice locale Grozeşti     în 

gestiunea  Instituției Medico- Sanitare  Publice     “ Centrul de  Sănătate  Nisporeni .  

avînd ca obiective administrarea şi gestionarea eficientă a  patrimoniului public prin 

accentuarea responsabilităţilor conducătorului APL  și asigurarea accesului cetățenilor la 

servicii medicale. 

 

În nota informativă se menționează , că  proiectul în cauză nu conţine elemente de corupţie și 

are ca efect direct respectarea legislației în vigoare . 

 

                           Expertizat:                     Tofan  Serghei , primar 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


