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nr. 05/28

Cu privire la acordul de transmitere în proprietate publică
raionului Hînceşti a unui sector de teren în com. Cărpineni.
Având în vedere că, urmare a executării unor lucrări de amenajare la Oficiul de
Sănătate Horjești și a construcției, în vecinătate cu acesta, a garajului pentru parcarea
microbusului ce transportă elevii din localitate la instituția de învățământ public din
Cărpineni, a apărut necesitatea extinderii, în scopul creării condițiilor adecvate pentru
exploatarea obiectelor menționate, a hotarelor sectorului de teren existent, în
conformitate cu prevederile alin.(4) art.8 din Legea nr.523-XIV din 16 iulie 1999 cu
privire la proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale şi în temeiul
dispoziţiilor alin.(2) art.43, alin.(1) art.46 şi alin.(5) art.74 din Legea nr.436-XVI din
28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă acordul pentru transmitere de către Consiliul comunei Cărpineni, cu titlu
gratuit, în proprietate publică raionului Hînceşti, în scopul creării condițiilor adecvate
pentru exploatarea construcţiiilor IMSP „Centrul de Sănătate Hîncești” (oficiul de
sănătate) și Direcției Învățământ (garajul) din s. Horjești, a terenului destinat construcţiei
din fondul de rezervă al comunei cu suprafaţa de 0,0197 ha (se anexează).
2. Se pune în sarcină dlui RACHIU Victor, şeful Serviciului relaţii funciare şi cadastru,
să întreprindă, de comun cu autoritățile executive ale administrației publice a comunei
Cărpineni, măsurile necesare în vederea realizării prevederilor punctul 1 al prezentei
decizii.

Preşedintele şedinţei:
Contrasemnează:
Secretarul
Consiliului Raional Hînceşti

Vasile GAJIU

Elena MORARU TOMA

Anexă
la Decizia Consiliului rainal Hînceşti
nr. 05/28 din 12.10. 2017

Planul geometric
al sectorului de teren solicitat suplimentar pentru exploatarea construcțiilor IMSP „Centrul
de Sănătate Hîncești” (oficiul de sănătate) și Direcției Învățământ (garajul) din s. Horjești
suprafața sectorului de teren – 0,0197 ha.

Semne convenționale:
– hotarele și configurația sectorului de teren solicitat suplimentar pentru exploatarea
construcțiilor.
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funciare şi cadastru _____________________________ Victor RACHIU

Secretarul Consiliului Raional Hînceşti

Elena MORARU TOMA

