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             din       iunie 2018                                                                                                          nr. 03/ 
 

Cu privire la aprobarea lucrărilor 

cadastrale la nivel de construcții și desfiinţare. 
    

Ținînd cont că în cadrul procesului de pregătire a complexului de bunuri imobile din 

s. Sărata-Galbenă de privatizare, în procedură de executare de către Serviciul cadastral 

teritorial al I.P. „Agenția Servicii Publice” a lucrărilor de identificare, au fost constatate 

modificări între suprafețele construcțiilor reflectate în actul normativ de transmitere în 

proprietate publică raionului Hîncești a bunurilor imobile în cauză (H.G. nr.500/2017) și în 

materialele executării curente a lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri și în scopul 

actualizării și corectării datelor din cadastru, în temeiul prevederilor art. 18 alin. (4) și art. 

38 alin. (3) din Legea nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 cadastrului bunurilor imobile și 

art. 29 din Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea 

proprietăţii publice și 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 

DECIDE: 

     

1. Se aprobă, rezultatele inspectării construcțiilor de la Complexul de bunuri imobile din 

s. Sărata-Galbenă expuse în Certificatul despre rezultatele inspectării bunului imobil nr. 

f/nr. din 07.06.2018, întocmit de Serviciul cadastral teritorial Hîncești al I.P. „Agenția 

Servicii Publice” (se anexează). 

 

2. Se stabilește că construcțiile supuse inspectării vor fi reînregistrate în Registrul 

bunurilor imobile cu suprafețele indicate în rubrica 6 din anexă.  

  

3. Se iniţiază procedura de desfiinţare a construcţiilor în care era amplasat atelierul nr.1 şi 

nr.2 şi blocul sanitar nr.2 aflate într-o stare avansată de degradare. 

 

                       Preşedintele şedinţei   

                      Contrasemnează: 

                Secretarul Consiliului  

                     Raional Hînceşti                                                    Elena Moraru Toma       
 

Inițiat: _______________________Ghenadie Buza, Preşedintele raionului 

 

Elaborat:    ___________________Victor Rachiu, şef Serviciul Relaţii funciare şi cadastru 

Avizat: ______________________Sergiu Pascal, specialist principal (jurist) Aparatul Preşedintelui 

 

 

 



 
 

Anexă la decizia Consiliului raional 

           Hînceşti nr. 03/   din 21.06.2018 

  

Informație   

cu privire la rezultatele inspectării construcțiilor 

Complexului de bunuri imobile din s. Sărata-Galbenă 

 
 

Nr. 

d/o 

Tipul de bun imobil 

inspectat 

Adresa bunurilor 

 imobile inspectate 

Numărul cadastral 

al bunurilor 

imobile supuse 

inspectării 

Suprafața la 

sol până la 

inspectare 

(în m²) 

Suprafața la 

sol după 

inspectare 

(în m²) 

Denumirea generică 

a construcției 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Construcție  r-nul Hîncești, 

s. Sărata-Galbenă, 

str. Izvoarelor, nr.9 

5359218.055.01 187,00 182,10 Blocul de studii nr.1 

2 Construcție  5359218.055.02 312,36 294,80 Cămin pentru fete 

3 Construcție  5359218.055.03 235,13 251,80 Cămin pentru băieți 

4 Construcție  5359218.055.04 344,40 330,30 Blocul auxiliar nr.1 

5 Construcție  5359218.055.05 101,50 96,50 Blocul de studii nr.2 

6 Construcție  5359218.055.06 183,92 184,20 Blocul auxiliar nr.2 

7 Construcție  5359218.055.07 28,35 27,40 Garaj 

8 Construcție  5359218.055.08 10,33 14,80 Blocul sanitar nr.1 

 

         
 

 

              Secretarul Consiliului  

                  Raional Hînceşti                                                                                                            Elena Moraru Toma       
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