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Cu privire la încetarea procedurii de lichidare  

a întreprinderii de stat „Medisan”, modificarea  

și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului 

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

 

În temeiul art. 223 alin. (5) din Codul civil al Republicii Moldova 

nr.1107/2002, (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, 

nr. 66-75, art. 132), cu modificările ulterioare, Legii nr. 121/2007 privind 

administrarea şi deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2017, nr. 90-93, art. 401) cu modificările ulterioare, Guvernul 

HOTĂRĂȘTE:  

 

1. Se încetează procedura de lichidare a întreprinderii de stat „Medisan”. 

 

2. Hotărârea Guvernului nr. 122/2019 cu privire la dizolvarea Întreprinderii 

de Stat ,,Medisan” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 76-85, 

art. 145), se abrogă.  

 

3. Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.657/2009 pentru aprobarea 

Regulamentului privind organizarea și funcționarea structurii și efectivului-limită 

ale Cancelariei de Stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.162, 

art.724), cu modificările ulterioare, se modifică după cu urmează: 

1) poziția 12 va avea următorul cuprins: 

,,12. Întreprinderea de Stat „Medisan” cu întreprinderile sale afiliate: 

Întreprinderea afiliată cu investiții străine „Sanatoriul ,,Moldova” 

(or.Truskaveț, Ucraina); 

Întreprinderea afiliată cu investiții străine „Sanatoriul ,,Sănătatea” 

(or.Sergheevka, Ucraina)”; 

2) poziția 13 se abrogă. 

 

4. Cancelaria de Stat: 

va exercita funcțiile de fondator al Întreprinderii de Stat „Medisan”;  
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va modifica și va aproba actele privind organizarea și funcționarea 

întreprinderii respective, precum și va asigura înregistrarea acestor acte;  

va desemna președintele și membrii consiliului de administrație, și comisiei 

de cenzori a Întreprinderii de Stat „Medisan”; 

va desemna persoana care va exercita temporar funcția de administrator, 

abilitată cu dreptul de a întreprinde toate acțiunile necesare pentru înregistrarea de 

stat a Întreprinderii de Stat „Medisan”; 

va întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea administrării eficiente a 

bunurilor transmise în gestiunea Întreprinderii de Stat „Medisan”  și bunurilor 

transmise în gestiunea întreprinderilor sale afiliate: Întreprinderea afiliată cu 

investiții străine „Sanatoriul ,,Moldova” (or. Truskaveț, Ucraina) și Întreprinderea 

afiliată cu investiții străine „Sanatoriul ,,Sănătatea” (or. Sergheevka, Ucraina)”. 

  

5. Întreprinderea de Stat „Medisan” în termen de 2 luni de la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri: 

va elabora și va prezenta fondatorului spre aprobare structura, efectivul-

limită ale Întreprinderii de Stat „Medisan” și regulamentul de organizare și 

desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al 

Întreprinderii de Stat „Medisan”; 

va organiza și desfășura concursul pentru ocuparea funcției vacante de 

administrator al Întreprinderii de Stat „Medisan”. 

 

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 
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