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D E C I Z I E 
or.Hînceşti 

 

 

din 18 decembrie  2014                                                                                 nr. 06/07 
 

Cu privire la atribuire în  folosinţă Direcţiei 

Situaţii Excepţionale a unui teren de pămînt. 

 

Examinînd solicitarea Direcţiei Situaţii Excepţionale Hînceşti privind atribuirea în folosinţă 

a unui teren de pămînt pentru construcţia blocului administrativ şi a bazei de producere a 

Unităţii de Salvatori şi Pompieri şi procesul-verbal al comisiei de selectare a terenului pentru 

amplasarea obiectului nr.37 din 20.11.2014, de asemenea, avînd în vedere faptul că obiectivul în 

cauză se desprinde din strategia Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al 

Ministerului Afacerilor Interne de a-şi crea subdiviziuni teritoriale moderne apte să facă faţă 

provocărilor tot mai complexe ale timpului, în conformitate cu prevederile art. 9 punctele.cinci 

şi unsprezece şi art.15 alin. unu din Codul Funciar (nr.828-XII din 25.12.1991), art.2 alin.(5) din 

Legea nr.91-XVI din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor cu 

privire şi pct.24 din Regulamentul cu privire la modul de atribuire, modificare a destinaţiei şi 

schimbul terenurilor (H.G. nr.593 din 17.06.2014) şi în temeiul 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 DECIDE: 

        
1. Se atribuie, cu titlu gratuit, pe un termen de 20 de ani, în folosinţă Serviciului Protecţiei 

Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne, pentru construcţia 

remizei de salvatori şi pompieri în care se vor disloca efectivele Direcţiei Situaţii 

Excepţionale Hînceşti şi Unităţii de Salvatori şi Pompieri, sectorul de teren cu suprafaţa 

de 1,00 ha din categoria terenurilor „din intravilanul localităţilor”, mod de folosinţă 

„pentru construcţii”, identificat în Registrul bunurilor imobile cu numărul cadastral 

53012051085. Hotarele şi configuraţia bunului imobil dat sunt reflectate în planul 

geometric anexat.  

2. Se pune în sarcină preşedintelui raionului, dl Cobzac Grigore: 

- să organizeze, în modul stabilit, de comun cu Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor 

Excepţionale, lucrările de repartizare în natură a terenului indicat; 

- să asigure perfectarea şi încheierea cu persoana juridică vizată contractul de comodat 

pentru termenul menţionat; 

- să înregistreze obligaţia apărută în Registrul bunurilor imobile şi să treacă datele ce 

decurg din aceasta în cadastrul funciar al raionului.  



 

3. Se constată că lucrările cadastrale de stabilire şi marcare prin borne a hotarelor terenului 

se vor realiza la comanda şi din contul Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor 

Excepţionale. 

4. Se stabileşte că, după reamplasarea Unităţii de Salvatori şi Pompieri la baza de 

producere nou-construită, fondatorul autorităţii publice teritoriale specializate parte în 

relaţiile de comodat va putea solicita transmiterea cu drept de proprietate a bunului 

imobil dat cu condiţia transmiterii UAT raionul Hînceşti a bunurilor imobile utilizate în 

prezent în calitate de remiză de pichetul de pompieri din or. Hînceşti. 

 

 

 
                Preşedintele şedinţei                Ghenadie BUZA 

 

                     Contrasemnează: 

              Secretarul-interimar al  

         Consiliului Raional Hînceşti                                                   Igor BOTNARU 


