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Cu privire la transmiterea unor sectoare de
teren în proprietate publică satului Voinescu
Pornind de la faptul că Guvernul Republicii Moldova, prin actul său normativ cu nr.1468 din
30.12.2016 privind aprobarea listelor drumurilor publice naţionale şi locale din Republica
Moldova, a reclasificat fostul drum local Lăpușna – Cărpineni – Voinescu (L568), proprietate
a raionului Hîncești, în drumul național G100, dându-i-se denumirea R33 – Sofia – Cărpineni
– Mingir – R34, și l-a redirecționat din s. Mingir spre s. Tomai, r-nul Leova, iar în s. Voinescu
a stabilit ca accesul rutier să se asigure prin drumul raional L526, Drumul de acces spre s.
Semionovca, de asemenea, ținând cont că segmentului de drum central din punctul de intrare în
localitate dinspre s. Mingir și pînă la hotarul de sud a s. Voinescu, reprezentat prin sectoarele de
teren cu numerele cadastrale 5367202047 și 5367203037, i s-a dat statut de stradă, ceea ce
presupune, potrivit dispozițiilor art. 2 alin. (3) pct. 3 lit. c) din Legea Nr. 509-XIII din 22.06.1995
drumurilor, că este proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi, având
în vedere că Consiliul sătesc Voinescu a aprobat acordul de preluare în proprietatea publică a
satului a bunurilor imobile indicate (decizia nr.01/06 din 08.02.2018), în conformitate cu
prevederile art. 8 alin. (4) din Legea Nr. 523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea
publica a unitatilor administrativ-teritoriale și în temeiul art. 43 alin. (2) şi art. 46 alin. (1) din
Legea Nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional
Hînceşti DECIDE:
1. Se transmite, cu titlu gratuit, în proprietate publică satului Voinescu, sectoarele de teren
proprietate publică a raionului Hîncești identificate prin numerele cadastrale 5367202047 și
5367203037, cu suprafețele de 2,6202 ha și, respectiv, 1,7869 ha, pe care este amplasat
segmentul de stradă centrală de la intrarea în localitate dinspre s. Mingir și pînă la hotarul de sud
a acesteea.
2. Preşedintele raionului, dl BUZA Ghenadie, va institui Comisia de transmitere a bunurilor
proprietate publică și va asigura, în termen de o lună, transmiterea bunurilor imobile indicate în
pct.1 al prezentei decizii în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de
transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31
decembrie 2015.
3. Se pune în sarcină conducătorilor serviciilor publice vizate din subordinea preşedintelui
raionului să opereze în documentaţia ţinută modificările ce rezultă din actul administrativ dat.
4. Responsabilitatea pentru executarea actului administrativ dat se pune în sarcină dlui VLAS
Constantin, vicepreşedintele raionului.
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