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Cu privire la acceptul transmiterii unei părți din terenul
aferent spitalului raional în proprietate publică a statului
Examinând demersul Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale a
Ministerului Afacerilor Interne nr.19/10-1231 din 19.06.2017 privind transmiterea păr ții
de teren cu o suprafață de 0,70 ha din terenul aferent Spitalului raional, situată între
străzile 31 August și Mihalcea Hîncu, în locul dintre intersecția acestora și până la zona
sanitar-antiincendiară a clădirei Secției de boli infecțioase, pentru edificarea construcției
sediului Direcției Situații Excepționale Hîncești și a Unității de Salvatori și Pompieri și
având în vedere disponibilitatea autorității publice centrale de specialitate de a
reîntoarce raionului Hâncești terenul de pământ cu suprafața de 1,00 ha, numărul
cadastral 53012051085, transmis anterior, în conformitate cu prevederile art.6 alin.(2)
din Legea nr.91-XVI din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea
lor şi art.9 alin.(2) lit.b), art.14 alin.(1) lit.b) din Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007
privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice şi 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 Hîncești DECIDE:
1. Se acceptă, la solicitarea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale a
Ministerului Afacerilor Interne, în scopul edificării construcției sediului Direcției
Situații Excepționale Hîncești și a Unității de Salvatori și Pompieri Hînce ști,
transmiterea sectorului de teren cu o suprafață de aproximativ 0,70 ha din terenul
aferent spitalului (nr. cadastral 5301204730), din locul dintre străzile 31 August și
Mihalcea Hîncu, începând de la intersecția acestora și până la zona sanitarantiincendiară a clădirei Secției de boli infecțioase, cu condiția reîntoarcerii raionului
Hîncești a sectorului de teren cu nr. cadastral 53012051085, transmis anterior în scopul
enunțat în proprietate statului.
2. Se recomandă președintelui raionului, dl BUZA Ghenadie, să organizeze, în formatul
comisiei pentru selectarea terenurilor, constituită din reprezentanții serviciilor
specializate, cercetarea sectorului de teren solicitat din perspectiva oportunității
amplasării obiectului în cauză în locul dat.

3. Se solicită Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale să inițieze, în
modul stabilit, acțiunile cu privire la elaborarea propunerilor Guvernului de transmitere
în proprietatea statului a sectorului de teren indicat și de reîntoarcere raionului Hînce ști
a terenului de pământ preluat anterior.
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