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D E C I Z I E                    
mun.Hînceşti 

 

             din 21 iunie 2018                                                                           nr. 03/28 

 
Cu privire la atribuire în folosință a unui 

sector de teren I.M.S.P. „Centrul Național 

de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească”. 

    

Examinând solicitarea I.M.S.P. „Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească” 

(nr.01-15/1026 din 17.05.2018) privind atribuirea în folosință, în condițiile încheierii contractului de 

comodat, a unui sector de teren din terenul proprietate publică a raionului Hîncești, aferent clădirei în care 

activează Î.M. „Centrul Stomatologic Raional Hîncești” și entitatea publică de stat-solicitatoare (numărul 

cadastral 6026306.248), pentru construcția garajului în care să se adăpostească autoambulanța și având în 

vedere că în demersurile sale pe acest subiect instituția publică de specialitate se ghidează de intenția de a 

presta populației servicii medicale de urgență conform recomandărilor și standardelor Organizației 

Mondiale a Sănătății, în temeiul prevederilor art. 9 și 15 din Codul Funciar, art. 9 alin. (2) lit. h) 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 atribuie în folosință I.M.S.P. „Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească” 

pentru construcția garajului de adăpostire a autosanitarei, cu titlu gratuit, pe un termen de 20 ani, în 

hotarele și cu configurația indicate în anexă, o parte de teren cu suprafața de 0,0500 ha din terenul 

aferent clădirei în care activează entitatea dată, identificat sub numărul cadastral 6026306.248, categoria 

de destinație „din intravilanul localităților”, modul de folosință „construcții și curți”. 

 

2. Se pune în sarcină dlui Rachiu Victor, șeful Serviciului relații funciare și cadastru, să iniţieze executarea 

lucrării cadastrale de reprezentare pe planul cadastral a părții din teren ce se atribuie.  

 

3. După elaborarea planului cadastral cu reprezentarea părții din teren ce se atribuie în folosință, dl 

PASCAL Sergiu, specialist principal (jurist) în Aparatul președintelui raionului va elabora, în 

coordonare cu reprezentantul beneficiarului sectorului de teren, proiectul contractului de comodat și îl 

va prezinta părților pentru semnare. 

 

4. Președintele raionului, dl BUZA Ghenadie, va institui comisia de transmitere a bunurilor proprietate 

publică, solicitând în prealabil comodatarului nominalizarea persoanelor părții care primește.  

  

5. Controlul executării deciziei date se pune în seamă dnei PATRAȘCU Vera, vicepreședintele raionului. 

 

   

          Preşedintele şedinţei                                                                                    Alexandru MEGHEREA 

  

       Contrasemnează: 

 Secretarul Consiliului Raional Hînceşti                                             Elena MORARU TOMA   
 

 

 

 
 

 



Anexă la decizia Consiliului raional 

           Hînceşti nr.03/ 28    din 21.06.2018 

 

 

Planul cadastral 

al terenului cu reprezentarea părții din teren ce se atribuie în folosință  

I.M.S.P. „Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească” 

 

numărul cadastral –  6026306.248;     suprafaţa părții terenului ce se atribuie – 0,050 ha; 

 

categoria de destinație – din intravilanul localităților;     modul de folosinţă – construcţii și curți. 
 

 

 

 
 

zona hașurată – limitele părții de teren ce se atribuie în folosință.  
 

 

 

 

Coordonat: 

Preşedintele r-nului Hînceşti                         _____________  Ghenadie BUZA 

 

Şeful Serviciului relaţii funciare şi cadastru _____________  Victor RACHIU 

 

 

Secretarul Consiliului  

    Raional Hînceşti                                                    Elena MORARU TOMA 
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