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                                                 D E C I Z I E                                       PROIECT  
mun. Hînceşti 

din _______ iunie 2018                                                                                                              nr. 03/_______ 
 

        Cu privire la acordul de transmitere a 

terenurilor pentru Centrul sportiv multifuncțional. 

 

În scopul creării condițiilor pentru înregistrarea dreptului de proprietate publică a raionului 

Hîncești asupra construcţiei nefinalizate a Centrului sportiv multifuncțional și deschiderii 

posibilităților de accesare a surselor de finanțare pentru obiectul dat, 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 Regulamentul cu privire la modul de transmitere 

a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.901 din 31.12.2015 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 DECIDE: 

 

1. Se aprobă acordul pentru transmitere de către Consiliul municipal Hîncești, cu titlu gratuit, 

din proprietatea publică a municipiului Hîncești în proprietatea publică a raionului Hînceşti, a 

sectoarelor de teren destinate construcției, din categoria terenurilor „din intravilanul 

localităților”, cu suprafețele de 1,0890 ha și 0,6009 ha, pe care se construiește Centrul sportiv 

multifuncțional, identificate prin numerele cadastrale 5301206.1638 și, repectiv, 5301206.1639. 

 

2. Se desemnează în Comisia de transmitere a bunurilor proprietate publică, care va fi 

constituită de autoritățile administrației publice a municipiului, în calitate de membri a părții 

care primește, următoarele persoane: 

- RACHIU Victor, şeful Serviciului relaţii funciare şi cadastru; 

- VRABIE Svetlana, șeful Serviciului contabil, Aparatul președintelui raionului; 

- PASCAL Sergiu, specialist principal (jurist), Aparatul președintelui raionului.   

 

3. Se pune în sarcină dlui RACHIU Victor să întreprindă, după adoptarea de către autoritățile 

administraţiei publice locale de nivelul întîi a deciziei privind transmiterea sectoarelor de teren 

indicate în pct. 1 al prezentului act administrativ, acțiunile necesare în vederea înregistrării 

bunurilor imobile primite în cadastru.  

 

4. Responsabil de realizarea prevederilor deciziei în cauză se face dna VLAS Constantin, 

vicepreședintele raionului. 

 

                Preşedintele şedinţei:   

                                                 

              Contrasemnează: 

       Secretarul Consiliului Raional Hînceşti                      Elena MORARU TOMA 
 

Inițiat: ________________ Ghenadie Buza, președinte al raionului; 

 

Executat:  _______________ Rachiu Victor, șeful Serviciului relații funciare și cadastru; 

 

Coordonat:  _______________, Sergiu Pascal, specialist principal (jurist), Aparatul Preşedintelui Raionului. 
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