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DECIZIE
mun.Hînceşti

din 12 octombrie 2017

nr. 05/24

Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate
publică a unităţii administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti în
hotarele comunei Crasnoarmeiscoe şi a proiectului de formare a acestora.
Examinând materialele elaborate de Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea
Teritoriului” privind delimitarea terenurilor proprietate publică a unităţii administrativteritorilale Raionul Hînceşti situate în limitele administrativ-teritoriale ale comunei
Crasnoarmeiscoe şi având în vedere că acestea au fost coordonate, în modul stabilit, cu
reprezentanții autorităţilor publice interesate, în temeiul prevederilor art.9 alin.(3) şi
alin.(4) lit.b) din Legea nr.91-XVI din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publică şi
delimitarea lor şi în conformitate cu dispoziţiile art.43 alin.(2) şi art.46 alin.(1) din Legea
nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional Hîncești
DECIDE:
1. Se aprobă Lista (Registrul) terenurilor proprietate publică a unităţii administrativteritorilale Raionul Hînceşti situate în hotarele administrativ-teritoriale ale comunei
Crasnoarmeiscoe (se anexează).
2. Se aprobă proiectul de formare, în hotare generale, a cinci sectoare de teren proprietate
publică a unităţii administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti incluse în Listă
(Registrul), care este parte integrantă a prezentei decizii.
3. Se stabileşte că Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” va
prezenta Organului Cadastral Teritorial Hânceşti materialele privind delimitarea
terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti în
comuna Crasnoarmeiscoe spre recepţie tehnică și înregistrarea ulterioară a terenurilor
formate în Registrul bunurilor imobile.
4. Se pune în sarcină şefului Serviciului relaţii funciare şi cadastru, dl RACHIU Victor, să
monitorizeze procesul de înregistrare de stat a terenurilor proprietate publică a
Raionului Hînceşti în comuna Crasnoarmeiscoe și să asigure includerea informației
obținute în cadastrul funciar al unității administrativ-teritoriale de nivelul I respective.
Președintele ședinței:

Vasile GAJIU

Contrasemnează:
Secretarul
Consiliului Raional Hânceşti

Elena MORARU TOMA

Anexă
la Decizia Consiliului raional
Hînceşti nr. 05/24 din 12.10.2017

Lista
terenurilor de pămînt proprietate publică a UAT raionul Hînceşti
situate în hotarele administrativ-teritoriale ale comunei Crasnoarmeiscoe.
Nr.
de
ordine
1
1
2
3
4
5

Denumirea obiectului
situat pe teren.
2

Drumul L530, R33 – drumul de
acces spre s. Tălăești.
Drumul L530, R33 – drumul de
acces spre s. Tălăești.
Drumul L530, R33 – drumul de
acces spre s. Tălăești.
Drumul L530, R33 – drumul de
acces spre s. Tălăești.
Drumul L530, R33 – drumul de
acces spre s. Tălăești.

Beneficiarul terenului de
pământ.
3

Aparatul Preşedintelui
Raionului Hîncești.
Aparatul Preşedintelui
Raionului Hîncești.
Aparatul Preşedintelui
Raionului Hîncești.
Aparatul Preşedintelui
Raionului Hîncești.
Aparatul Preşedintelui
Raionului Hîncești.

Secretarul Consiliului Raional Hînceşti

Amplasamentul terenului
(intravilan/extravilan).
4

r-nul Hînceşti, com. Crasnoarmeiscoe, extravilan.
r-nul Hînceşti, com. Crasnoarmeiscoe, extravilan.
r-nul Hînceşti, com. Crasnoarmeiscoe, extravilan.
r-nul Hînceşti, s. Crasnoarmeiscoe, (intravilan).
r-nul Hînceşti, s. Tălăești,
(intravilan).

Categoria de
Modul de Suprafa- Domedestinaţie a tere- folosinţă a ţa tere- nile de
nului de pământ. terenului. nului, în propriha.
tate.
5
6
7
8

destinate indus- constucţii
triei, transport.,... şi curţi
destinate industriei, transport.,... drumuri
destinate industriei, transport.,... drumuri
destinate industriei, transport.,... drumuri
destinate industriei, transport.,... drumuri

2,1052 public
2,5469 public
6,6642 public
2,3464 public
5,6105 public

Menţiuni privind zona, masivul, sectorul cadastral şi
numărul terenului şi înregistrarea lui în Registrul
bunurilor imobile.
9

5328301174,
neînregistrat.
5328304267,
neînregistrat.
5328206,
neînregistrat.
5328206104,
neînregistrat.
5328205113,
neînregistrat.

Elena MORARU TOMA

