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D E C I Z I E 
mun.Hînceşti 

 

             din 26 martie 2018                                                                              nr. 02/10 

 

Cu privire la  propunerea de a supune privatizării  

Complexul de bunuri proprietate 

publică a raionului Hîncești situat în com. Sărata-Galbena. 
 

În legătură cu necesitatea punerii în valoare a unor bunuri proprietate publică  a raionului 

expuse de ani de zile proceseleor de degradare fizică și morală precipitată și în scopurile includerii 

acestora în circuitul economic și sporirei competivității ramurii prin atragerea de investiții private, 

asigurarea unui management eficient și prin alte modalități, în temeiul prevederilor Legii nr.121-

XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice și Hotărîrii 

Guvernului nr.945 din 20.08.2007 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.121-XVI din 4 mai 

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 Hînceşti DECIDE: 

     

1. Se propune pentru a fi supuse privatizării complexul de bunuri proprietate publică a raionului 

Hînceşti, situat în com. Sarata-Galbena cu parametrii tehnici indicaţi în Anexa. 

 

2. Se pune în sarcină şefei Direcţie Economie şi Cooperare Transfrontalieră dna NICHIFOR 

Elena, să asigure: 

- prezentarea  extraselor  din prezenta Decizie spre coordonare organului  central de 

specialitate al administraţiei publice din domeniul  învăţămîntului; 

- publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a comunicatului informativ cu 

privire la expunerea la privatizare a complexului de  bunuri proprietate publică a raionului 

Hînceşti situat în com. Sarata-Galbena; 

- organizarea pregătirii şi desfăşurării, în modul stabilit de Guvern, a procesului de 

privatizare a complexului de bunuri în cauză.  

 

3. Responsabilitatea pentru îndeplinirea conformă a prevederilor pct.2 al prezentei decizii și 
încheierea contractelor de vînzare-cumpărare a bunurilor privatizate se pune în sarcina 

președintelui raionului, dl BUZA Ghenadie. 

 

           Preşedintele şedinţei                                                                                 Igor EREMIA 

        

     Contrasemnează: 

  Secretarul Consiliului  

      Raional Hînceşti                                                                         Elena MORARU TOMA     

 

 



 
 

Anexă la decizia Consiliului raional 

           Hînceşti nr. 02/10    din 26.03.2018 

 
LISTA 

complexul de bunuri proprietate publică a raionului Hînceşti, situat în com. Sarata-Galbena supuse privatizării  

 
Nr. 

d/o 

Denumirea bunurilor proprietate 

 publică supuse privatizării 

Adresa bunurilor 

 publice supuse privatizării 

Numărul cadastral al bunurilor 

publice supuse privatizării 

Suprafața la sol a bunului 

supus privatizării (în m²) 

Valoarea de 

bilanț  
(în lei) 

Suprafața terenului 

aferent bunului supus 

privatizării (în ha) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 
Complex de bunuri imobile (construcțiile fostei 

școli-internat auxiliare) 

s. Sărata-Galbenă, 

str. Izvoarelor, nr.9 

5359218055.01; ....02; ....03; 

....04; ....05; ....06; .07; ....08. 

187,00; 312,36; 235,13; 344,40; 

101,50; 183,92; 28,35; 10,33. 

 

339649 

 

0,9769 

 

 

         
                    Contrasemnează: 
 

              Secretarul Consiliului  

                  Raional Hînceşti                                                                                                            Elena MORARU TOMA       
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