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D E C I Z I E 
mun.Hînceşti 

 

      din 26  martie 2017                                                                nr. 02/16 
 

Cu privire la aprobarea bunului imobil  

proprietate publică a raionului Hîncești situat 

în mun. Hînceşti 

 

Luînd în consideraţie faptul că la solicitarea Preşedintelui raionului Hînceşti 

(demersurile nr.02/1-20/1-161 din 09.03.2017 şi nr.02/1-20/1-26 din 24.01.2018) 

autorităţile administraţiilor publice ale Ministerului Educației, Culturii, Cercetării şi 

mun.Hînceşti  au coordonat  bunul imobil proprietate publică a raionului Hînceşti ce se 

constituie din monument istoric amplasat în teritoriul unităţii administrativ-teritoriale de 

nivelul I 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 Hînceşti DECIDE: 

     

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

Ministerului Educației, Culturii,  Cercetării  şi ale mun.Hînceşti bunul imobil proprietate 

publică a raionului Hînceşti – Turnul de Pază din cadrul “Complexul istorico-arhitectural 

Manuc Bey”, mod de folosinţă istorico-cultural, construcţie de 27,1 m.p., amplasat pe 

terenul aferent cu nr.cadastral 5301205.868, mun Hînceşti, str. Ştefan Vodă, fără număr. 

 

2. Se pune în sarcină şefului Secţiei Administraţie Publică, Probleme de Secretariat şi 

Protocol , dl Adrian Vatamanu, să asigure înregistrarea, în modul stabilit, după unitatea 

administrativ-teritorială Raionul Hînceşti, a bunului imobil indicat în pct.1 al prezentei 

decizii. 

 

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

vicepreşedinte al raionului. 

 

 

        Preşedintele şedinţei                                                               Igor EREMIA 

 

                 Contrasemnează: 

            Secretarul 

 Consiliului  Raional Hînceşti                                         Elena MORARU TOMA 

    
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Notă informativă 
la  proiectul de decizie referitor la aprobarea bunului imobil 

proprietate publică a raionului Hîncești situat 

în mun. Hînceşti 

 

 

 

 

Stimaţi consilieri,  

 

   În conformitate cu prevederile  Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea 

şi deetatizarea proprietăţii publice, se propune prezentul proiect de decizie.  

  În fapt, în procesul delimitării şi înregistrării terenului şi clădirilor ale Complexului 

Manuc Bey din mun.Hînceşti, s-a admis o eroare, nefiind înregistrat şi Turnul de Pază ca 

proprietate a raionului Hînceşti. 

  În confromitate cu planul de acţiuni al comisiei consultative pentru evidenţa şi 

gestionarea patrimoniului, s-au efectuat acţiunile de rigoare, în rezultat fiind obţinut avizul 

pozitiv din partea Ministerului Educației, Culturii şi  Cercetării al Republicii Moldova şi 

din partea Consiliului Municipal Hînceşti. 

  Respectiv, în baza acestor acorduri şi a deciziei CR Hînceşti, acest obiect istorico-cultural 

urmează a fi înregistrat ca proprietate a raionului Hînceşti. 

 

 

 

 

Şef,  Secţia Administraţie                                                 Adrian VATAMANU 

Publică, Probleme de Secretariat şi  

Protocol 
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