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D E C I Z I E 

mun.Hînceşti 

din ___ ___________2020                                                                               nr. 04/________ 

  

Cu privire la declararea de utilitate publică a 

lucrărilor de construcție în extravilanul s. Cățeleni a   

punctului de influență rachetară asupra proceselor hidrometeo 

 

În scopul obținerii de către raionul Hîncești a dreptului de proprietate publică asupra 

sectorului de teren proprietate privată cu suprafața de 0,3151 ha, identificat prin numărul 

cadastral 6023112.046, categoria „cu destinație agricolă”, modul de folosință „pământ 

arabil”, pe care, cu abatere de la mod stabilit, a fost construit punctul de influență rachetară 

asupra proceselor hidrometeo, în temeiul art. 5 alin. (1) lit. e) şi alin. (4), art. 6 alin. (1) lit. 

b) și d), art. 8 alin. (1) și al art. 9 alin. (1) din Legea exproprierii pentru cauză de utilitate 

publică nr. 488/1999 și în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (2) şi art. 46 alin. (1) din 

Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, Consiliul raional DECIDE: 

 

1. Se declară de utilitate publică lucrările de interes local prin care în extravilanul satului 

Cățeleni a fost construit punctul de influență rachetară asupra proceselor hidrometeo. 

2. Obiect al exproprierii este sectorul de teren proprietate privată, de categoria „cu 

destinație agricolă”, modul de folosință „pământ arabil”, situat în extravilanul satului 

Cățeleni, identificat sub numărul cadastral 6023112.046, care este afectat permanent de 

lucrările supraterane efectuate la amplasarea clădirilor de producere și echipamentului 

tehnologic a punctului de influență rachetară asupra proceselor hidrometeo. 

3. Se pune în responsabilitatea președintelui raionului, dl LEVINSCHI Iurie, să ia 

măsurile necesare pentru exproprierea bunului imobil (sectorului de teren) care a fost 

valorificat în lucrările de construcție a obiectului menționat la pct. 1 al prezentei decizii. 

4. Plata despăgubirilor pentru exproprierea dreptului de proprietate asupra bunului imobil 

(sectorului de teren) se va efectua din contul mijloacelor financiare precizate în bugetul 

raional. 

5. Secția Administrație Publică, Probleme de Secretariat și Protocol, va aduce la 

cunoștință publică, prin afișare la sediul consiliului local Cățeleni și prin publicare în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, actul administrativ în cauză. 

6. În termen de 10 zile după adoptarea deciziei date Serviciul relații funciare și cadastru 

(dl Rachiu Victor) va elabora, de comun cu Comisia consultativă pentru patrimoniu, 

propunerea de expropriere și o va prezenta președintelui raionului spre înaintare 

regulamentar proprietarului obiectului exproprierii.  

    Preşedintele ședinței:                                                                     __________________ 

        Contrasemnează: 

          Secretarul  

Consiliului  Raional Hîncești                                            Elena MORARU TOMA 

 
Inițiat: _______________ Iurie Levinschi, Președintele raionului Hîncești 

Elaborat: _____________ Victor Rachiu, șeful Serviciul relații funciare și cadastru 

Coordonat: _____________Galina Erhan, Șef Direcția Generală Finanțe 

Avizat: _______________ Sergiu Pascal, specialist principal (jurist) AparatulPreşedintelui Raionului 

 



 

 

 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Deciziei 

Cu privire la declararea de utilitate publică a lucrărilor de construcție în extravi- 

lanul s. Cățeleni a punctului de influență rachetară asupra proceselor hidrometeo 

 

1. Cauzele care au condiționat elaborarea proiectului, inițiatorii şi autorii 

proiectului 

Inițiatorul proiectului de decizie este Preşedintele raionului Raionului Hîncești. Autorul 

proiectului de decizie este Rachiu Victor, șeful Serviciului relații funciare și cadastru. 

2. Modul de reglementare a problemelor abordate în proiect de cadru normativ 

în vigoare 

Art. 5, art. 6, art. 8 și art. 9 din Legea nr. 488/1999 exproprierii pentru cauză de utilitate 

publică. 

3. Scopul şi obiectivele proiectului 

Proiectul de Decizie urmărește scopul de a iniția executarea acțiunilor de înaintare 

proprietarului bunului imobil (terenului), proprietatea căruia este afectată de lucrările 

supraterane efectuate la construcția punctului de influență rachetară asupra proceselor 

hidrometeo, a propunerii de expropriere. 

4. Estimarea riscurilor legate de implementarea acestui proiect 

Dacă proprietarul obiectului exproprierii nu va fi de acord cu propunerea de expropriere 

formulată de autoritățile administrației publice raionale el ar putea cere soluționarea 

problemei pe cale judiciară. 

 

5. Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, 

actele normative  care trebuie elaborate sau modificate după adoptarea 

proiectului 

Proiectul de decizie nr. __ din ___, 2020, Cu privire la declararea de utilitate publică 

a lucrărilor de construcție în extravilanul s. Cățeleni a punctului de influență 

rachetară asupra proceselor hidrometeo nu contravine actelor normative în vigoare și 

nu necesită abrogarea unor acte administrative sau decizii aprobate de Consiliul Raional 

Hîncești. 

 
 

                        Șeful  

Serviciului relații  funciare și cadastru                                Victor Rachiu 
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