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D E C I Z I E 

mun.Hînceşti 

 

din 12 octombrie 2017                                                                        nr. 05/27 

 

Cu privire la aprobarea Listei bunurilor imobile 

proprietate publică a raionului Hîncești situate  

în teritoriul comunei Lăpușna și satului Nemțeni 

 

Luînd în consideraţie faptul că la solicitarea preşedintelui raionului (demersurile 

nr.02/1-20/1-583 din 14.08.2017 şi nr.02/1-20/1-669 din 28.09.2017) autorităţile 

admnistraţiilor publice ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, comunei Lăpușna 

şi satului Nemțeni au coordonat Lista bunurilor imobile proprietate publică a raionului 

Hînceşti ce se constituie din monumente istorice amplasate în teritoriul unităților 

administrativ-teritoriale respective, în temeiul prevederilor alin.(5) art.10¹ din Legea 

nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice şi în 

conformitate cu dispoziţiile alin.(2) art.43 şi alin.(1) art.46 din Legea nr.436-XVI din 

28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional Hîncești DECIDE: 

     

1. Se aprobă, după coordonarea prealabilă cu autorităţile admnistraţiilor publice ale 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, comunei Lăpușna şi satului Nemțeni, Lista 

bunurilor imobile proprietate publică a raionului Hînceşti (se anexează). 

 

2. Se pune în sarcină şefului Serviciului relaţii funciare şi cadastru, dl RACHIU Victor, să 

asigure înregistrarea, în modul stabilit, după unitatea administrativ-teritorială Raionul 

Hînceşti, a bunurilor imobile indicate în pct.1 al prezentei decizii. 

 

3. Direcția Cultură și Turism Hîncești (dl TULBU Ion) va elabora în termen de trei luni, 

în conformitate cu dispozițiile Legii nr.161 din 20.07.2017 privind regimul mormintelor și 

operelor comemorative de război, măsurile cu caracter juridic, administrativ, financiar și 

tehnic menite să asigure inventarierea, evidenţa, întreţinerea, paza şi punerea în valoare a 

monumentelor date, înaintându-le spre aprobare Consiliului raional.  

 

4. Controlul asupra executării deciziei date se pune în seamă dlui VLAS Constantin, 

vicepreşedinte al raionului. 

 

         Președintele ședinței:                                                       Vasile GAJIU 

                 Contrasemnează: 

 Secretarul Consiliului  

      Raional Hânceşti                                                    Elena MORARU TOMA     



 

Anexă  

la decizia Consiliului raional 

           Hînceşti nr. 05/27 din 12.10.2017 

 

 

 

 Lista  

 bunurilor imobile proprietate publică a raionului Hînceşti  

 neînregistrate în Registrul bunurilor imobile 

  

Nr. de 

ordi- 

ne 

 

  Denumirea obiectului  

 

Locul amplasării 

obiectului 

Tipul bunului 

imobil 

Numărul cadastral al 

terenului pe care este 

situat obiectul 

Suprafaţa bu-

nului imobil, 

în ha/m² 

Modul de folosinţă  

a bunului imobil 

1 Monument la mormîntul ostaşului 

necunoscut căzut în 1944 

lângă s. Rusca, com. Lă-

pușna 

 

construcție  

 

5337107149 

 

0,1173 

 

istorico-culturală 

2 Memorial militar comemorativ de 

război (1941– 1945) 

extravilanul satului 

Nemțeni (lângă DN M1) 

 

construcție  

 

nedelimitat 

 

1,3100 

 

istorico-culturală 

                 

 

 

 

               Secretarul Consiliului Raional Hînceşti                                                                                Elena MORARU TOMA       
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