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nr. 01/25

Cu privire la împuternicirea preşedintelui
raionului pentru aprobarea acordurilor de
transmitere în proprietatea UAT raionul
Hînceşti a unor terenuri de pămînt

În vederea efectuării procedurilor de transmitere a sectoarelor de teren din satul Căţăleni
şi comuna Cărpineni care au fost determinate de către Serviciul Special pentru Influenţe
Active Asupra Proceselor Hidrometeorologice ca locaţii pentru punctele de relansare a
proiectilelor-rachetă, întru conformarea cu prevederile art.8 alin.(4) 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, alin.(2) art.53 şi alin.(5) art.74 din Legea
nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional Hîncești
DECIDE:
1. Se împuternicește preşedintele raionului, dl Grigore COBZAC, să dispună aprobarea
acordului, respectiv încheierea contractului pentru transmiterea cu titlu gratuit în proprietatea
publică a UAT raionul Hînceşti, a sectoarelor de teren agricol (arătură) identificate în
Registrul bunurilor imobile cu numerele cadastrale 6023112048 (suprafaţa 0,2678 ha) şi
respectiv 5324503198 (suprafaţa 0,3000 ha) în scopul construcţiei punctelor de influenţare
activă asupra precipitaţiilor atmosferice sub formă de ploaie.
2. În termen de o lună din data aprobării deciziilor privind transmiterea terenurilor de
pămînt indicate și/sau autentificarea notarială a contractelor de înstrăinare, comisia din partea
UAT raionul Hînceşti, creată prin dispoziţia preşedintelui raionului va prelua în modul
stabilit terenurile de pămînt în cauză de la titularii dreptului de proprietate, stabilind în natură
(pe loc) punctele de cotitură a liniilor de hotar şi fixîndu-le cu bornele de tip corespunzător.
3. Se pune în sarcină dlui Rachiu Victor, şeful Serviciului relaţii funciare şi cadastru,
după realizarea acţiunilor prevăzute în punctul 2 a prezentei decizii, să întreprindă măsurile
privind înregistrarea dreptului de proprietate asupra terenurilor de pămînt în cauză în
Registrul bunurilor imobile ţinut de OCT Hînceşti.
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