
O R D I N
cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Ministerului Sănătăţii

nr.952 din 28 septembrie 2012

nr. 1350 din 25.11.2014

Monitorul Oficial nr.358-363/1707 din 04.12.2014

* * *
În temeiul articolelor 59, 60, 61, 62 şi 73 din Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind

actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale,
precum şi punctului 9 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Sănătăţii, structurii şi efectivului–limită ale acestuia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.397
din 31 mai 2011,

ORDON:
1. Regulamentul cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate de către

instituţiile din subordinea Ministerului Sănătăţii, instituţiile de pe lîngă Ministerul Sănătăţii şi
întreprinderile administrate de Ministerul Sănătăţii, aprobat prin Ordinul nr.952 din 28
septembrie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:

1) Punctul 11 se modifică şi va avea următorul conţinut:
“11. Sublocaţiunea poate fi efectuată numai cu consimţămîntul locatorului şi al

Ministerului Sănătăţii. Termenul de valabilitate a contractului de sublocaţiune nu poate depăşi
termenul contractului de locaţiune. Posibilitatea şi condiţiile transmiterii bunurilor închiriate sau
a unei părţi a acestora în sublocaţiune se stipulează în contractul de locaţiune”.

2) Punctul 14 se completează cu un alineat nou care va avea următorul conţinut:
“Termenul de dare în locaţiune a celorlalte bunuri aflate în gestiunea ori proprietatea

instituţiilor şi întreprinderilor se calculează conform legislaţiei în vigoare”.
2. Controlul executării prezentului ordin se pune în sarcina Secţiei contabilitate şi raportare

(dl V.Stasiuc) şi Secţiei investiţii capitale şi administrarea proprietăţii publice (dna Silvia
Volosatîi).

3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII Andrei USATÎI

Nr.1350. Chişinău, 25 noiembrie 2014.
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