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Cu privire la aprobarea propunerilor de modificarea
hotarelor administrativ-teritoriale ale satului Nemțeni.
Ținând cont de faptul că în procesul realizării în satul Nemțeni de către Î.S. „Institutul de
Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” a programului de delimitare a terenurilor proprietate
publică s-a constatat că hotarul administrativ-teritorial dintre satele Nemțeni și Bălăurești trece pe
alocuri prin mijlocul drumului publicce asigură conexiunea rutieră dintre localitățile nominalizate
și având în vedere că, în coordonare cu reprezentanţii autorităţilor executive ale administraţiilor
publice locale de nivelul I interesate și Serviciilor relații funciare și cadastru din ambele raioane
specialiștii Agenției Servicii Publice au elaborat dosarul tehnic al lucrărilor de stabilire a
hotarelor unităților administrativ-teritoriale astfel că porținea vizată de drum este inlusă integral
în limitele raionului Hîncești, în temeiul prevederilor subaliniatului al unsprezecelea din aliniatul
unic al art.9 din Codul Funciar (nr.828-XII din 25.12.1991), a Hotărîrei Guvernului nr.1518 din
17.12.2003 „Despre crearea sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al unităţilor
administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Republicii Moldova” şi a
Instrucțiunii prvind stabilirea hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale şi a hotarelor
intravilanului localităţii (Ordinul 109/2016 al Agenției Relații Funciare și Cadastru) şi în
conformitate cu dispoziţiile alin.(2) art.43 şi alin.(1) art.46 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă propunerile coordonate ale reprezentanţilor Agenţiei Servicii Publice, Serviciilor
relaţii funciare şi cadastru din raioanele Hîncești și Nisporeni şi a autorităţilor executive ale
administraţiilor publice locale din satele Nemțeni și Bălăurești de stabilire,pe două segmente,a
hotarelor administrativ-teritoriale comune dintre satele respective conform dosarului tehnic
elaborat (se anexează).
2. Se stabileşte că după operare în hotarele administrativ-teritoriale a modificărilor aprobate în
pct.1 al prezentei decizii suprafața totală a pămînturilor satului Nemțeni este de 2145,46 ha
(în creșterecu 0,56 ha).
3. Se pune în sarcină Serviciului relaţii funciare şi cadastru (Rachiu Victor) să aplice în procesul
elaborării şi întocmirii Cadastrului funciar raional anual datele ce rezultă din prezenta decizie.
4. Se solicită Guvernului Republicii Moldova să aprobe modificările propuse ale hotarelor dintre
unităţile administrativ-teritoriale satul Nemțeni și satul Bălăurești, r-nul Nisporeni, pe
segmentele vizate.
5. Responsabilitatea pentru îndeplinirea deciziei date se pune în sarcină dlui BUZA Ghenadie,
preşedintele r-nului Hînceşti.
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