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         D E C I Z I E 
                                            mun.Hînceşti                         

din 21 iunie 2018                                                                              nr. 03/15 

 

Cu privire la transmiterea clădirilor garajelor 

construite pentru unitățile de învățământ din raion. 

 

Pornind de la faptul că clădirele garajelor construite din sursele bugetului raional în 

satele Cotul Morii, sectorul II, Horjești, com. Cărpineni, Sărata-Mereșeni, com. Mereșeni 

și Șipoteni pentru parcarea microbuzelor ce transportă elevii din localitățile nominalizate 

sunt, din punct de vedere funcțional, parte a complexelor imobiliare ce servesc realizării 

procesului educațional, de asemenea, având în vedere că exploatarea și întreținerea 

obiectelor în cauză la nivelul cerutpoate fi asigurat în deplinătate de doar  administratorii 

ansamblurilor de construcții vizate, precum și, luând în considerare că consiliile locale 

din unitățile administrativ-teritoriale enumerate au aprobat acordul de transmitere a 

construcțiilor date, în conformitate cu prevederile art.8 alin.(4) din Legea Nr. 523-XIV 

din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale, 

art. 9 alin. (2) lit. b) din Legea Nr. 121 din 04.05.2007 privind administrarea şi 

deetatizarea proprietăţii publice și pct. 10alin. 3 lit. d), pct. 13 din Regulamentulcu privire 

la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică (Hotărîrea Guvernului Nr. 901 din 

31.12.2015) și în temeiul art. 43 alin. (2) şi art. 46 alin. (1) din Legea Nr. 436-XVI din 

28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional Hîncești DECIDE: 

 

1. Se transmit, cu titlu gratuit, în proprietate publică unităților administrativ-teritoriale 

indicate în anexă, clădirile garajelor construite din sursele bugetului public al raionului, 

pe terenurile aferente unităților educaționale și din fondul de rezervă proprietate publică 

a satelor și comunelor respective, pentru parcarea microbuzelor ce transportă elevii la 

instituțiile de învățământ din localitățile învecinate. 

2. Se instituie, în scopul realizării prevederilor pct. 1 al prezenteii decizii, Comisiade 

transmitere a bunurilor proprietate publică în următoarea componență: 

Președintele  Comisiei: 

- VLAS Constantin, vicepreședinte a raionului, președinte al Comisiei; 

Membri ai Comisiei: 

- 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; 

- reprezentanții părții care primește bunul imobil, după caz. 

 

 



3. Se constată că membrii în Comisie a reprezentanților părților care primesc clădirile 

garajelor sunt nominalizați, corespunzător, în actele administrative privind aprobarea 

acordului de transmitere a bunului imobil adoptate de consiliile locale de nivelul întâi 

interesate. 

4. Se pune în sarcină conducătorilor serviciilor publice vizate din subordinea 

preşedintelui raionului să opereze în documentaţia ţinută modificările ce rezultă din 

decizia dată. 

5. Responsabilitatea pentru executarea actului administrativ dat se pune în sarcină dlui 

BUZA Ghenadie, preşedintele raionului. 

 

 

                 Preşedintele şedinţei                                             Alexandru MEGHEREA 

   

 Contrasemnează: 

      Secretarul  Consiliului Raional Hînceşti                       Elena MORARU TOMA 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Lista 

clădirilor garajelor proprietate publică a raionului Hînceşti care se 

transmit în proprietate publică unităților administrativ-teritoriale  

de nivelul întâi pe al căror terenuri de pământ au fost construite 

 

Nr. de 

ordine 

Bunurile imobile 

care se transmit 

Nr. cadastral al 

bunurilor imobile 

care se transmit 

Unitatea administrativ-

teritorială căreia i se trans-

mit bunurile imobile 

Locul amplasării 

 bunului imobil 

Suprafaţa 

bunului 

imobil, la 

sol, în m² 

 

Mențiuni 

 

1 

 

clădirea garajului 

 

neidentificat 

 

comuna Cărpineni 

com. Cărpineni, s. Horjești, str. 

Ștefan cel Mare, f/nr. 

 

- 

neînregistrat în 

RBI 

 

2 

 

clădirea garajului 

 

neidentificat 

 

comuna Cotul Morii 

com. Cotul Morii, s. Cotul 

Morii, sectorul II, fără stradă 

 

- 

neînregistrat în 

RBI 

 

3 

 

clădirea garajului 

 

5343205.187.07 

 

comuna Mereșeni 

com. Mereșeni, s. Sărata-Me-

reșeni, str. Țentralinaia, nr. 6 

 

61,50 m² 

înregistrat în RBI 

 

4 

 

clădirea garajului 

 

5366104.364.04 

 

satul Șipoteni 

 

s. Șipoteni, str. Codrilor, nr.15 

 

62,70 m² 

înregistrat în RBI 

 

 

 

                  Secretarul Consiliului 

                        Raional Hînceşti                                                                                                              Elena Moraru Toma 
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