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                                            D E C I Z I E                             PROIECT 
mun.Hînceşti 

 

 
din _____ decembrie 2017                                                                                                   nr. 07/___ 
 

Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate  

publică a unităţii administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti în 

hotarele satului Nemțeni şi a proiectului de formare a acestora. 

    

Examinând materialele elaborate de Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” 

privind delimitarea terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti 

situate în limitele administrativ-teritoriale ale satului Nemțeni şi având în vedere că acestea au fost 

coordonate, în modul stabilit, cu reprezentanții autorităţilor publice interesate, în temeiul prevederilor 

art.9 alin.(3) şi alin.(4) lit.b) din Legea nr.91-XVI din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publică şi 

delimitarea lor 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 DECIDE: 

     

1. Se aprobă Lista (Registrul) terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritorilale Raionul 

Hînceşti situate în hotarele administrativ-teritoriale ale satului Nemțeni (se anexează). 

 

2. Se aprobă proiectul de formare, în hotare generale, a terenurilor proprietate publică a unităţii 

administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti(două sectoare de teren) amplasate în limitele raionului și 

zonelor cadastrale 5333 și 5350 (satul Nemțeni),care este parte integrantă a prezentei decizii.         

 

3. Se stabileşte că Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” va prezentaOrganului 

Cadastral Teritorial Hînceşti materialele privind delimitarea terenurilor proprietate publică a unităţii 

administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti în satul Nemțeni spre recepţie tehnică și înregistrarea 

ulterioară a terenurilor formate în Registrul bunurilor imobile. 

 

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

procesul de înregistrare de stat a terenurilor proprietate publică aRaionului Hînceşti  în satul Nemțeni 

și să asigure includerea informației obținute în cadastrul funciar al unității administrativ-teritoriale de 

nivelul I respective. 

 

Preşedintele şedinţei:                                                                            _____________         

 

Contrasemnează: 

Secretarul  

Consiliului Raional Hînceşti                 Elena MORARU TOMA     

 

 

Inițiat: ________________________GhenadieBuza, preşedinteleraionului 

 

Elaborat :______________________Victor Rachiu, șefServiciuFunciarșiCadastru 

 

Avizat: _____________ Sergiu Pascal, specialist principal (jurist) AparatulPreşedintelui 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
 

Anexă la decizia Consiliului raional 

Hînceşti nr. _07/__din_.12.2017 

Lista 

terenurilor de pămînt proprietate publică a UAT raionul Hînceşti 

situate în hotarele administrativ-teritoriale ale satului Nemțeni. 

 
Nr. 

de 
ordi-

ne 

 

 
Denumirea obiectului  

situat pe teren. 

 

 
Beneficiarul terenului de 

pământ. 

 

 
Amplasamentul terenului 

(intravilan/extravilan). 

 

Categoria de 
destinaţie a tere- 

 nului de 

pământ. 

 

Modul de 
folosin- 

ţă a 

terenului. 

 

Suprafa-
ţa tere- 

nului, în 

ha. 

 

Dome-
nile de 

propri-

tate. 

Menţiuni privind numărul 

cadastral al terenului şi 
înregistrarea lui în Registrul 

bunurilor imobile ținut de IP 

Agenția Servicii Publice. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1 

Oficiul Medicului de Familie 

Nemțeni.  

IMSP „Centrul de Sănătate 

Hîncești”. 

r-nul Hînceşti, s. 

Nemțeni,intravilanul 

localității. 

din intravilanul 

localității 

 

drumuri 

 

0,4751 

 

public 

5350108035, 

neînregistrat. 

 

2 

Memorial military comemorativ de 

război (1941– 1945)   

Direcţia Cultură şi Turism 

Hînceşti. 

r-nul Hînceşti, s.Nemțeni, 

extravilanul localității. 

din intravilanul 

localității 

 

drumuri 

 

2,3183 

 

public 

5333311125, 

neînregistrat. 

 
 

 

              Secretarul  

Consiliului     Raional Hînceşti                                                                                                          Elena MORARU TOMA 
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