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                                                 D E C I Z I E                                       PROIECT  
mun. Hînceşti 

 

din _____ iunie 2018                                                                                 nr. 03/______ 

 

Cu privire la operarea unei modificări în Anexa 

la Decizia Consiliului raional nr.07/10 din 22.12.2017. 

 

În scopul completării şi modificării  informaţiei necesare pentru executarea Deciziei 

Consiliului raional nr. 07/10 din 22.12.2017 „Cu privire la aprobarea Listei terenurilor 

proprietate publică a unităţii administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti în hotarele satului 

Nemțeni şi a proiectului de formare a acestora”, în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (2) 

din Legea Nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor 

autorități ale administraţiei publice centrale şi locale 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 

Hînceşti DECIDE: 

 

1. În Anexa la Decizia Consiliului raional Hînceşti  nr. 07/10 din 22.12.2017 „Cu privire la 

aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritorilale Raionul 

Hînceşti în hotarele satului Nemțeni şi a proiectului de formare a acestora” se modifică după 

cum urmează: cifra „2,3183” din locul de intersecție a rândului 2 cu rubrica 7 se substituie cu 

cifra „2,1985”.  

  

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

prezinte I.P. „Agenția Servicii Publice” decizia dată pentru înregistrarea dreptului de proprietate 

publică a raionului Hîncești asupra bunului imobil vizat. 

 

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

vicepreşedinte al 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; 
 

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

 
Avizat:  _______________, Elena Moraru Toma,  Secretarul CR 
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