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Cu privire la transmiterea unor subdiviziuni 

---------------------------------------------- 

 

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. a1) şi art. 14 alin. (1) lit. c) din Legea  

nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii 

publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu 

modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:  

 

1. Se transmit, cu titlu gratuit, din administrarea Ministerului Economiei și 

Infrastructurii, gestiunea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”, în 

administrarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale următoarele 

subdiviziuni cu activele și pasivele din situațiile financiare ale acestora: 

1) Spitalul Feroviar de Circumscripție, Stația Bălți, mun. Bălți,  

str. Decebal, 125, precum și terenul cu numărul cadastral 0300209077 şi cu 

suprafața de 1,9129 ha; 

2) Ambulatoriul Stației Basarabeasca, or. Basarabeasca, str. Gogol, 14/a, 

precum și terenul cu numărul cadastral 1201315066 şi cu suprafața de 1,882 ha; 

3) Ambulatoriul de Linie, Stația Ungheni, or. Ungheni, str. Națională, 50, 

precum și terenul cu numărul cadastral 9201108213 şi cu suprafața de 0,4090 ha; 

4) Ambulatoriul Stației Ocnița, or. Ocnița, str. Sănătății, 4, precum și 

terenul cu numărul cadastral 6201111158 şi cu suprafața de 1,1675 ha; 

5) Spitalul Clinic Central Feroviar, Stația Chișinău, mun. Chișinău,  

str. Gheorghe Cașu, 37, precum și terenul cu numărul cadastral 0100213479 şi cu 

suprafața de 2,1841 ha. 

 

2. Ministerul Economiei și Infrastructurii va institui, în termen de 10 zile, 

comisia de transmitere a bunurilor proprietate publică, care va prezenta, în 

termen de 30 de zile de la data instituirii, Ministerului Economiei şi 

Infrastructurii și Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale spre 

aprobare actul de transmitere a subdiviziunilor nominalizate la pct.1, conform 

prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor 

proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 

2015.  
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3. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale: 

va exercita funcția de fondator al subdiviziunilor menționate în pct.1 de la 

data intrării în vigoare a prezentei hotărîri; 

va asigura modificarea actelor de constituire și înregistrare a dreptului de 

proprietate, în modul stabilit de legislație. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru,   

ministrul economiei  

și infrastructurii      Octavian CALMÎC 

 

 

Ministrul sănătății,  

muncii și protecţiei sociale    Stela Grigoraş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notn informstivi
proiectul Ilotiiririi Guvernultrr cu privirc la transmitcre! nnor

bdivizirtri

l']roieclul de Horarnt a josL elahoraL in remeirl Drevederilor an. 6 dlin.(l) lil.a) ti
on.lrl alil(l) li(c) ale Leeii !r.l2l XVI di,) 4 ,nai 2007 privind adninistrdca ri
deerarizflrea prop eL6lii prblice ii arr.29 alirr.(2) ]lr.a) din Leeea nr.3l7-XV din
18.07.2003 privind acrclc nomari!c alc Gu!*nuLul ti ale allor auLo trli ale
xdminisrmliei publice cenlhle.

Ncccsiorca kansnircrii a cclor cinci objccrc mcn!onarc iL) project e$e
a€!Dc.rara prln liprul ca, acarrlmenrc. i.S. ..Crlca llrari dln Moldo!r'(ClM) sc aflA
inrr-o sL.re tinanciari diljcilil. Desi in ulrnn.lLna iDLrepriirderea a re0riLsI diminteazr
rendrtcle slaria lc cr I0 dc Lril. hi. la dela dc I E.08.20 L 7 sunD darofici fari dc saladali

Unul din ccl Lnai Lnarc ecncraror dc chcLluicLi nfl iNlituliile nredicale

GrbdrvrTruni aLe IS Crlca ftml,i dD Moldortr . rxrc sc ana in -g*lnrner intrcprinderii.
Che L,uielilc dc lnrcri.crc pcnR arul 20 I 6 r un, roar.lor lnsliturii irodica lc suit:

LS. "Cilcr Forti dD' Adresr

Spllalul de circumrcrIlie
654..10 l:09..10 :5tt.l0

.J5l.l0 t9t5.l0 -1.161.00

t.1.1.20 i0.80 -906.60

4 AsbrLflordl $dia Ocnila l.r0 l(l 1902.20 -1561,00

5

i?
I t4C8.7 8t".7 -7||7.0

Asrlcl.picdcrilcpcnL( an!l20l6ff connnun l360.l,6miilci.
lr.nsnirerea acesror $rbdivizi0n, rr n un $irroa dnrsi.lcmbil in prccc$l dc

dnel&rafe 4 srualie 
^eduale.ln polabil. lS Caler Ferad Llin i\.4oldo!a a pregatrr !r lj rransnrs oetrc

MDis(erol SitnilL:ilii. MfncI ti ProLeclici Socialc to!tc do.Lrncnrclc solicilale in vcdcrc
prc[Li.ii buurilor ro n]na jzarc jn adrrinistrrrer e

hezenli actiune es|e !na .ecesara sr nu sul! i lmnnure. !viind nr vedere sirrLdlnr
economico-ftranciaril a nnreprindcrii. frccun ii rirIrul ci bunur e respecrive jn
conlinuarc !or lj ulilizatc irr scoprriLncdkalc.

Proiccrul nu corliLre pre!ede.i de rgLernflnrre a acrivirrlii de lnkeprinz-iror ii
conlorrul LcgI cu privirc lc priDcipiilc dc bazi dc rcghinornre a acriviririi de

nnr.Irirziror trf 215 xVI djn 20.0? 2006. rsllel deciiziind necesru(er exuminiii de
cArc Gnrliuldc lucdr penru reglemenrarea acrivnilii de nnrepri.Tnror.



Tolodali. penlru redlizarea hodftii (lralNrnitcrea bu.urilor) nu sunt neccsare

carela sune flnanciarc vnate din bu-selul de nal Tondati. modul de ulllizde in v11ror a

bunlrjlor mcrlionale (vor 
^ctlla 

acesLea pe princiPri de auLogesrrunc sau cu arocarca

mijloacelor lirranciAre din su$e disponibile ale minisLerul!i) va ll deLemirat de cilre

Minisrerul Sindtdlii, Muncii li Proleqiei Sociale

viceprim-mihrstru,
miDist'fu rlcconomic'
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