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DECIZIE
or.Hînceşti

din 04 aprilie 2013

nr. 01/27

Cu privire la aprobarea Listei terenurilor
proprietate publică a UAT raionul Hînceşti
în hotarele administrativ-teritoriale ale or. Hînceşti
şi a proiectelor de formare a acestora

Examinînd materialele elaborate de Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea
Teritoriului” privind delimitarea terenurilor proprietate publică a UAT raionul Hînceşti situate în
limitele administrativ-teritoriale ale oraşului Hînceşti şi avînd în vedere că acestea au fost
coordonate, în modul stabilit, cu persoanele şi autorităţile interesate, în temeiul prevederilor lit.b)
alin.(4) art.9 din Legea nr.91-XVI din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publică şi
delimitarea lor şi alin.(1) art.II din Legea nr.296 din 21.12.2012 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.91-XVI din 5 aprilie 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.436XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional Hînceşti DECIDE:
1. Se aprobă Lista (Registrul) terenurilor proprietate publică a UAT raionul Hînceşti situate în
hotarele administrativ-teritoriale ale oraşului Hînceşti (anexă).
2. Se aprobă proiectele de formare, în hotarele generale, a terenurilor proprietate publică a UAT
raionul Hînceşti expuse în pct.1 al prezentei decizii (se anexează 25 de extrase din Harta
cadastrală de bază a or. Hînceşti).
3. Se stabileşte că, în temeiul Listei (Registrului) terenurilor proprietate publică a UAT raionul
Hînceşti şi proiectelor de formare a acestora, Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea
Teritoriului” va elabora planurile geometrice ale terenurilor de pămînt vizate, le va prezenta
pentru coordonare autorităţilor administraţiiilor publice locale şi va înainta materialele privind
delimitarea terenurilor proprietate publică a UAT raionul Hînceşti Oficiului Cadastral
Teritorial Hînceşti spre recepţie tehnică a lucrărilor şi înregistrare a bunurilor imobile în
Registrul bunurilor imobile.

Preşedintele şedinţei

Tamara GAVRILOV

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului raional

Dorian TAŞCĂ

Anexa la decizia Consiliului raional
Hînceşti nr.01/27 din 04.04.2013

Lista
terenurilor de pămînt proprietate publică a UAT raionul Hînceşti
situate în hotarele administrativ-teritoriale ale oraşului Hînceşti
Nr. de
ordine/
Nr.
teren.
format

Denumirea obiectului
situat pe teren

1

Beneficiarul terenului de Amplasamentul terenului
pămînt
(intravilan/extravilan)

9
Blocul administrativ nr.1 a
1/202 Consiliului raional
Blocul administrativ nr.2 a
2/203 Consiliului raional
Sediul Direcţiei Cultură şi
3/204 Turism, Şc. de Arte Hînceşti

8
Aparatul preşedintelui
raionului, alte instituţii
Direcţia Agricultură şi
Alimentaţie, alte instituţii
Direcţia Cultură şi Turism,
Şcoala de Arte Hînceşti

4/205 Casa de cultură raională
Complexul muzeistic Manuc5/212 Bei, muzeul
Complexul muzeistic Manuc6/213 Bei, turnul de veghe

Direcţia Cultură şi Turism

7/228 Terenul de dans cu estradă

10/214 Centrul de diagnostică

Direcţia Cultură şi Turism
I.M.S.P. „Spitalul Raional
Hînceşti”
I.M.S.P. „Spitalul Raional
Hînceşti”
I.M.S.P. „Spitalul Raional
Hînceşti”

11/219 Depozitele de producere

Direcţia Învăţămînt

8/206 Spitalul raional
9/211 Policlinica

Direcţia Cultură şi Turism
Direcţia Cultură şi Turism

Categoria de Modul de
destinaţie a tere- folosinţă a
nului de pămînt terenului

3
7
or. Hînceşti,
din intravilanul construcţii
str. Mihalcea Hîncu, 126 localităţilor
şi curţi
or. Hînceşti,
din intravilanul construcţii
str. Mihalcea Hîncu, 123 localităţilor
şi curţi
or. Hînceşti, str. Mihalcea din intravilanul construcţii
Hîncu, 144
localităţilor
şi curţi
or. Hînceşti, str. Mihalcea din intravilanul construcţii
Hîncu, 130
localităţilor
şi curţi
or. Hîncesti, str. Mitropo- destinate ocrotirii construcţii
litul Varlaam, 51
naturii,…
şi curţi
or. Hîncesti, str. Mitropo- destinate ocrotiriiconstrucţii
litul Varlaam, 51
naturii,…
şi curţi
or. Hînceşti, str. Mihalcea din intravilanul construcţii
Hîncu, fără număr
localităţilor
şi curţi
or. Hînceşti, str. Mihalcea din intravilanul construcţii
Hîncu, 206
localităţilor
şi curţi
or. Hînceşti, str. Mihalcea din intravilanul construcţii
Hîncu, 151
localităţilor
şi curţi
or. Hînceşti, str. Mihalcea din intravilanul construcţii
Hîncu, 197
localităţilor
şi curţi
or. Hînceşti, str. Alexandru din intravilanul construcţii
Lăpuşneanu, fără număr localităţilor
şi curţi

Apartenenţa la
un doSuprafa- neniu Menţiuni privind înreţa tere- sau altul gistrarea terenului, alte
nului, în de proaspecte
ha
prietate
publică
4
5301206611,
0,2552 public neînregistrat
5301205290, înregis0,1831 public trat cu 0,0631 ha
5301206449,
0,1538 public neînregistrat
5301206609,
0,4767 public neînregistrat
5301205867,
3,2032 public înregistrat
5301205868,
0,0050 public înregistrat
5301205783,înregistrat
0,1420 public după UAT de nivelul I
5301204730,se va reîn6,1087 public rectificare a suprafeţei
5301205596 înregis0,3037 public trat cu 0,301 ha
5301205642,
0,0780 public neînregistrat
5301207147,
0,7578 public neînregistrat

Direcţia Asistenţă Socia12/207 Centrul maternal „Profemina” lă şi Protecţie a Familiei
Centrul de zi pu copiii cu
Aparatul preşedintelui
13/221 dizabilităţi „Pasărea albastră” raionului Hînceşti
Centrul militar teritorial
14/216 Centrul de recrutare militar
Hînceşti
Aparatul preşedintelui
15/218 Căminul
raionului Hînceşti
Direcţia Finanţe, Consiliul
16/217 Garaje (două boxe)
Raional Hînceşti
Aparatul preşedintelui
17/224 Cazangeria rebutată
raionului Hînceşti
Aparatul preşedintelui
18/215 Teren de pămînt
raionului Hînceşti
Aparatul preşedintelui
19/220 Teren de pămînt
raionului Hînceşti
Drumul de acces în or. Hînceş20/208 ti dinspre drumul naţional R3 Consiliul Raional Hînceşti
Drumul de acces în or. Hînceş21/209 ti dinspre drumul naţional R3 Consiliul Raional Hînceşti
Drumul de acces în or. Hînceş22/210 ti dinspre drumul naţional R3 Consiliul Raional Hînceşti
Staţia de distribuţie a gazelor
23/222 naturale (SDG)
„Moldovatransgaz” S.R.L.
Drumul de acces la Staţia de
24/223 distribuţie a gazelor naturale
„Moldovatransgaz” S.R.L.
Dispozitivul de control a func25/225 ţionalităţii gazoductului (scurgerea gazelor naturale)
„Moldovatransgaz” S.R.L.
Dispozitivul de închidere a
26/226 gazelor în gazoduct

27/227 Punctul catodic la gazoduct

or. Hînceşti, str. Mihalcea din intravilanul construcţii
Hîncu, fără număr
localităţilor
şi curţi
or. Hînceşti,
din intravilanul construcţii
str. Mihalcea Hîncu, 126B localităţilor
şi curţi
or. Hîncesti, str. Comidin intravilanul construcţii
sarul Mihai Moraru, 72
localităţilor
şi curţi
or. Hînceşti,
din intravilanul construcţii
str. Chişinăului, 17
localităţilor
şi curţi
or. Hînceşti, str. Mihalcea din intravilanul construcţii
Hîncu, 142
localităţilor
şi curţi
or. Hînceşti,
din intravilanul construcţii
str.Ciaicovschi, fără număr localităţilor
şi curţi
or. Hînceşti,
din intravilanul păşuni,
intravilan
localităţilor
ape,
or. Hînceşti, extravilan, lîn-din intravilanul pămînt
gă drumul R34 (dir. Leova) localităţilor
arabil
or.Hînceşti, str.Chişinăului, industriei,
sediul telecom-autogară transporturilor… drumuri
or.Hînceşti, str.Chişinăului, industriei,
autogară-str. Industrială
transporturilor… drumuri
industriei,
or. Hînceşti, extravilan
transporturilor… drumuri
or. Hînceşti, extravilan,
industriei,
construcţii
intrarea dinspre s. Bozieni transporturilor… şi curţi
or. Hînceşti, extravilan,
industriei,
intrarea dinspre s. Bozieni transporturilor… drumuri
or. Hînceşti, extravilan, în
cîmp, 980 m de la SDG, industriei,
construcţii
direcţia spre s. Bozieni
transporturilor… şi curţi
or. Hînceşti, extravilan, în
cîmp, 980 m de la SDG, industriei,
construcţii
„Moldovatransgaz” S.R.L. direcţia spre s. Bozieni
transporturilor… şi curţi
or. Hînceşti, extravilan, în
cîmp, 2600 m de la SDG, industriei,
construcţii
„Moldovatransgaz” S.R.L. direcţia spre s. Bozieni
transporturilor… şi curţi

Secretarul Consiliului raional Hînceşti

0,1167 public neînregistrat
5301206604, înregis0,0708 public trat cu 0,0712 ha
5301205519, înregis0,2298 public trat cu 0,2269 ha
0,3490 public neînregistrat
0,0155 public neînregistrat
5301205083,
0,1094 public neînregistrat
5301205865, înregis9,9999 public trat cu 10,0000 ha
5301110001,
2,0385 public înregistrat 2,00 ha
53012041264,
1,7243 public neînregistrat
53012041265,
2,1355 public neînregistrat
53012061317,
3,6633 public neînregistrat
5301207978,
0,1103 public neînregistrat
0,0510

public neînregistrat
public

0,0014

neînregistrat
public

0,0016

neînregistrat
public

0,0016

Dorian TAŞCĂ

neînregistrat

