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DECIZIE
or. Hîncești

din 04 aprilie 2013

nr. 01/32

Cu privire la acordul de transmitere în proprietatea
publică a UAT raionul Hînceşti a unui teren de
pămînt din fondul de rezervă a UAT satul Fîrlădeni

Luînd în consideraţie faptul că Serviciul Special pentru Influenţe Active Asupra
Proceselor Hidrometeorologice a determinat ca locaţie pentru unul din punctele de
influenţare activă asupra precipitaţiilor atmosferice ce cad sub formă de grindină terenul cu
destinaţie agricolă (păşuni) situat în limitele administrativ-teritoriale ale satului Fîrlădeni,
care se identifică prun numărul cadastral 5331102181 şi avînd în vedere că, la solicitarea
producătorilor agricoli antrenaţi în sectorul fitotehnie, reconstituirea la nivel raional a reţelei
obiectelor în cauză se va realiza din sursele bugetului raional, în conformitate cu prevederile
alin.(4) art.8 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 şi
alin.(5) art.74 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,
Consiliul raional a DECIS:
1. Se aprobă acordul pentru transmiterea, cu titlu gratuit, de către Consiliul satului
Fîrlădeni (decizia nr.01/06 din 14.02.2013) în proprietatea publică a UAT raionul Hînceşti,
în scopul construcţiei punctului de influenţare activă asupra proceselor hidrometeorologice,
a terenului cu destinaţie agricolă, păşuni, din fondul de rezervă al satului cu suprafaţa de
0,30 ha, identificat în Registrul bunurilor imobile cu numărul cadastral 5331102181.
2. În termen de o lună din data aprobării deciziei date, comisia din partea UAT raionul
Hînceşti, creată prin dispoziţia preşedintelui raionului, dl Cobzac Grigore, va prelua în
modul stabilit, de la comisia Primăriei s. Fărlădeni, terenul de pămînt dat, 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 terenului de pămînt în cauză în
Registrul bunurilor imobile ţinut de OCT Hînceşti.
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