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DECIZIE
mun. Hinceqti

din 12 iunie 2019

Cu privire la transmiterea unor bunuri
imobile in proprietate publici satului Bujor

nr.02/26

ExaminAnd solicitarea primarului satului Bujor, privind transmiterea sectorului de teren a
fostului spital din localitate cu bunurile imobiliare amplasate pe el care sunt de drept proprietate
publicd a raionului cu scopul de a organiza, in complex cu clddirea preluatd anterior, un muzeu
al satului cu diverse platforme pentru expunerea obiectelor-exponate de culturd qi istorie din
zond gi avdnd in vedere cd, in planul de acfiuni pe termen mediu, autoritdfile executive ale
administrafiei publice raionale nu au preconizatd utilizare efectiv[ a bunurilor date, in
conformitate cu prevederile art. 8 alin. (4) din LegeaNr. 523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire
la proprietatea publica a unitafilor administrativ-teritoriale gi in temeiul art. 43 alin. (2) li art. 46
alin. (1) din Legea Nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrafia publicd local6, Consiliul
raional DECIDE:

1. Se transmite, cu titlu gratuit, in proprietate publica satului Bujor, din proprietatea publicd a

raionului HinceEti, in scopul credrii muzeului satului cu platforme pentru expunerea obiectelor
de culturd gi istorie sub cerul liber sau in pavilioane, urrndtoarele bunuri imobile:

- sectorul de teren aferent cu suprafafa de 0,8917 ha din categoria terenurilor ,,din
intravilanul localitafilor", modul de folosin{d ,,construcfii gi cur!i", num[rul cadastral
53t7 r04.05 8;

- clddirile garajului (avariatd) sifostei cuzungerii, modul defolosin(d ,,social-culturale",
neinregistrute tn registrul bunurilor imobile, aflate in gestiunea IMSP ,,Cenlrul de
Sdndtate Bujor";

2. Pregedintele raionului, dl CHETRARU Anatolie, va institui Comisia de transrnitere a bunului
proprietate publicd ;i va asigura, in termen de o lun6, transmiterea bunurilor imobile indioate in
pct.l al prezentei decizir in conformitate cu prevederile Regularnentului cu privire la modul de

transmitere a bunurilor proprietate publicd, aprobat prin HotdrArea Guvernului nr. 901 din 31

decembrie 2015;

3. Se pune in sarcind conducdtorilor serviciilor publice vizate din subordinea presedintelui
raionului sd opereze in documentalia linutd modificdrile ce rezulta din actul administrativ dat;

4. Responsabilitatea pentru executarea actului administrativ dat se pune in sarcind dlui
LEVINSCHI Iurie, vicepreqedintele raionului.

Pregedintele qedin{ei:

Contrasemneazd.:

Igor JURCANU

Secretarul Consiliului Raional Hi Elena MORARU TOMA


