REPUBLICA MOLDOVA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL
HÎNCEŞTI

РАЙОHНЫЙ СОВЕТ
ХЫНЧЕШТЬ

MD-3400, mun. Hînceşti, str. M. Hîncu, 126
tel. (269) 2-20-48, fax (269) 2-23-02,
E-mail: consiliul@hincesti.md

МД-3400, мун. Хынчешть, ул. М.Хынку, 126
тел. (269) 2-20-48, факс (269) 2-23-02,
E-mail: consiliul@hincesti.md

DECIZIE
mun.Hînceşti
din 12 octombrie 2017

nr. 05/31

Cu privire la desemnarea din partea raionului Hîncești a membrilor
în comisia de transmitere a bunurilor imobile proprietate publică
În scopul realizării prevederilor Hotărârei Guvernului nr.500 din 03.07.2017 cu privire
la transmiterea unor bunuri imobile în ceea ce ține de desemnarea membrilor din partea
raionului Hîncești în Comisia de transmitere a bunurilor proprietate publică ce va fi
instituită de Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în vederea transmiterii raionului
Hîncești a bunurilor imobile a Școlii-internat auxiliare, Sărata-Galbenă 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 desemnează din partea raionului Hîncești, în calitate de membri în Comisia de
transmitere a bunurilor proprietate publică ce va fi instituită de Ministerului Educației,
Culturii și Cercetării cu scopul de a transmite raionului Hîncești bunurile imobile a Școliiinternat auxiliare, Sărata-Galbenă aflată în proces de lichidare, următoarele persoane:
- RAȘCU Maria, șeful Secției construcții, drumuri și gospodărie comunală;
- VRABIE Svetlana, şeful Serviciului contabil, Aparatul preşedintelui raionului;
- ERHAN Galina, șeful Direcției Generale Finanțe;
- PASCAL Sergiu, specialist principal (jurist), Aparatul preşedintelui raionului.
2. Se pune în sarcină dlui BUZA Ghenadie, președintele raionului:
- să informeze, în termeni rezonabili, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării
asupra componenței din partea raionului Hîncești în Comisia de transmitere a bunurilor
proprietate publică;
- să aprobe Actul de transmitere a terenului, mijloacelor fixe și altor active proprietate
publică în termen de 10 zile calendaristice de la prezentarea acestuia de către Comisia de
transmitere.
3. După preluarea, în modul stabilit, în proprietate raionului a bunurilor imobile prevăzute
în Hotărârea Guvernului nr.500/2017, dl RACHIU Victor, şeful Serviciului relaţii funciare
şi cadastru, va întreprinde măsurile în vederea înregistrării acestora în Registrul bunurilor
imobile.
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