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DECIZIE
mun. Hincegti

din 05 aprilie 2019 nr.01126

Cu privire la instituirea Comisiei pentru delimitarea
bunurilor imobile proprietate publicl a raionului

intru realizarea procesului de delimitare a bunurilor imobile proprietate publicd a
raionului Hincegti, reprezentate de clidirile qi construcfiile neinregistrate in Registrul
bunurilor imobile linut de I.P. ,,Agenlia Servicii Publice" sau inregistrate dupd Republica
Moldova in alte temeiuri dec6t cele rezultate din art.28 din Legea cadastrului bunurilor
imobile nr.I54311998, in conformitate cu prevederile punctelor 13 gi 16 din Regulamentul
privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publicd (Hotdrdrea
Guvemuluinr.63120l9), in temeiuIart.43 alin.(2) Si art.46 alin.(1) din Legea nr.43612006
privind administrajia publicd locald, Consiliul raional DECIDE:

1. Se instituie, pentru cazul executdrii lucrdrilor de delimitare in mod selectiv sau masiv
in afara Programului de stat de delimiture a bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor
proprietate publicd, pentru anii 2019-2023 Comisia pentru delimitarea bunurilor
imobile proprietate publicd a raionului Hinceqti, in urmdtoarea componen!6:

Pregedintele comisiei :

- Cornei Dumitru, vicepreqedinte al raionului, reprezentant al raionului.
Membrii comisiei:

- Rachiu Victor, Eeful Serviciului relafii funciare Ei cadastru;
- Pascal Sergiu, specialist principal (jurist), Aparatul Preqedintelui Raionului;
- reprezentantul autoritdlii publice locale (din locul amplasdrii bunului imobil);
- specialistul pentru reglementarea regimului proprietdfii funciare a Primdriei;
- reprezentantul autoritSlii publice centrale din domeniu;
- r epr ezentantul $een1i e i Proprietdli i Pub I i c e ;

- reprezentantul I.S. ,,Institutul de Proiectdri pentru Organizarea Teritoriului";
- executantul lucririlor de delimitare.

Specialigtii pe1tru reglementarea regimului proprietSlii funciare din Primirii gi

reprezentantul LS. ,,Institutul de Proiectdri pentru Organizarea Teritoriului" vor fi
convocali in lucrdrile comisiei dupd necesitate.
2. Se desemneazd, pentru cazul executdrii lucrdrilor in mod masiv in cadrul Programului
de stqt de delimilare a bunurilor imobile, inclusiv u terenurilor proprietate publicd,
pentru anii 2019-2023, in calitate de reprezentat al Consiliului raional Hinceqti in
Comisia pentru delimitarea bunurilor imobile proprietate publicd, care se instituie de
Agenfia Proprietdfii Publice, dl CORNEI Dumitru vicepreqedintele raionului.



3. Se stabilegte cd qeful Serviciului rela{ii funciare qi cadastru, dl Rachiu Victor, va
participa, din oficiu, in lucrdrile comisiilor de delimitare a bunurilor imobile proprietate
publicd create de autoritSlile publice centrale gi locale de nivelul intdi.
4. Dupd identificarea surselor de finanlare a cheltuielilor necesare pentru executarea
lucrdrilor de delimitare pregedintelui raionului, va intreprinde, in corespundere cu Legea

nr.1312015 privind achiziliile publice, mdsurile de selectare a executantului lucrdrilor de

delimitare.

Preqedintele qedin{ei :

ContrasemneazL:

Secretarul Consiliului Ra

Igor EREMIA

Elena MORARU TOMA


