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DECIZIE
mun. Hînceşti

din 22 decembrie 2017

nr. 07/31

Cu privire la completarea anexei la Decizia
Consiliului Raional Hînceşti nr.05/26 din 12.10.2017
Având în vedere că la etapa inițială de realizare a lucrărilor de delimitare a terenurilor
proprietate publică în satul Obileni comisia de delimitare a omis formarea sectorului de teren
aferent casei de locuit cu mai multe apartamente proprietate a raionului Hîncești, în scopul
redresării situației create, în temeiul prevederilor art.9 alin.(3) şi alin.(4) lit.b) din Legea nr.91XVI din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor 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 completează anexa aprobată prin Decizia Consiliului Raional Hînceşti nr.05/26 din
12.10.2017 „Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a unităţii
administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti în hotarele satului Obileni şi a proiectului de
formare a acestora”, cu încă un bun imobil (al treilea), cu următoarele date:
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2. Se aprobă proiectul de formare, în hotare generale, a sectorului de teren proprietate publică a
unităţii administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti aferent casei de locuit cu mai multe
apartamente sociale (de serviciu) situat în limitele raionului și zonei cadastrale 5351 (Obileni),
care este parte integrantă a prezentei decizii.
3. Se pune în sarcină şefului Serviciului relaţii funciare şi cadastru, dl RACHIU Victor, să
asigure înregistrarea în Registrul bunurilor imobile, după unitatea administrativ-teritorială
Raionul Hînceşti, a terenului proprietate publică aprobat prin prezenta decizie.
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