
  

                                                                     
                                                 

           D E C I Z I E 
                                            mun.Hînceşti                         

din 21 iunie 2018                                                         nr. 03/16 

 

         Cu privire la acordul de transmitere în proprietate publică 

raionului Hînceşti a unei clădiri din s. Drăgușenii Noi. 

 

Luând în considerație faptul că sistemul de ocrotire a sănătăţii în raion, constituit 

din unităţi curativ-profilactice și sanitaro-profilactice, este fondat de către autoritățile 

administrației publice locale de nivelul doi și are la baza activității sale economice 

patrimoniul proprietate publică a raionului, având ca scop cuprinderea tuturor 

bunurilor imobile utilizate de instituțiile medico-sanitare într-un sistem unic lesne de 

administrat, motivându-ne de acordul autorităților executive ale administrației publice 

a comunei Drăgușenii Noi de a transmite în proprietatea raionului Hîncești a clădirei 

în care se localizează Oficiul Medicului de Familiei a I.M.S.P. „Centrul de Sănătate 

Ciuciuleni”, 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 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 aprobă, în scopul creării condițiilor propice de exploatare și întreținere a 

imobilului, acordul pentru transmitere de către Consiliul local Drăgușenii Noi, cu titlu 

gratuit, din proprietatea publică a comunei în proprietate publică raionului Hînceşti, a 

clădirei în care activează instituția publică „Centrul de Sănătate Ciuciuleni” cu 

suprafața de 117 m², numărul cadastral 6031102.104.01. 

 

2. Se pune în sarcină dlui RACHIU Victor, şeful Serviciului relaţii funciare şi 

cadastru, să întreprindă, de comun cu autoritățile executive ale administrației publice a 

comunei Drăgușenii Noi, măsurile necesare în vederea realizării prevederilor punctul 1 

al prezentei decizii. 

 

3. Responsabil de realizarea prevederilor actului administrativ dat se desemnează dna 

PATRAȘCU Vera, vicepreședintele raionului. 

 

          Preşedintele şedinţei                                             Alexandru MEGHEREA 

                     

     Contrasemnează: 

      Secretarul  Consiliului Raional Hînceşti                     Elena MORARU TOMA 

      REPUBLICA MOLDOVA 
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