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D E C I Z I E 

mun.Hînceşti 

 

din _______________ 2021                                                                             nr. ___/___ 

  

Cu privire la operarea unor modificarări în 

decizia Consiliului raional nr. 03/09 din 25.06.2021 

 

Luând în considerație faptul că în procesul formării în clădirea din s. Lăpușna,  str. 

Alexandru Lăpușneanu, 100, numărul cadastral 5337203.329.01 a unor încăperi izolate, în mod 

eronat, uneea dintre acestea i s-a atribuit un număr de identificare deja existent în Registrul 

bunurilor imobile, în scopul creării premiselor pentru intabularea încăperii izolate respective în 

registrul de publicitate de resort, în conformitate cu prevederile art. 62–63 din Legea Nr. 

100/2017 cu privire la actele normative și în temeiul art. 43 alin. (2) şi art. 46 alin. (1) din Legea 

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

1. Se aprobă operarea unor modificări în Decizia Consiliului raional Hîncești nr. 03/09 din 

25.06.2021 „Cu privire la formarea încăperilor izolate din bunul imobil cu numărul cadastral 

5337203.329.01”, după cum urmează: 

1) la punctul 1 lit. b), sintagma „numărul cadastral 5337203.329.01.02” se înlocuiește cu 

sintagma „numărul cadastral 5337203.329.01.004”; 

2) la punctul 1 literele a) și c), penultimele două cifre din expresia numerelor cadastrale (01 și 

03) se substituie cu cifrele 001 și, respectiv, 003; 

3) la punctul 2, numărul 100/2 se înlocuiește cu numărul 100/4; 

4) în anexă, pag. 2, sintagma „numărul cadastral 5337203.329.01.02” se subtituie cu sintagma 

„numărul cadastral 5337203.329.01.004”.    

 

2. Actul administrativ dat se va prezenta în modul stabilit I.P. „Agenția Servicii Publice” pentru 

finaliza procedura de intabulare în Registrul bunurilor imobile a încăperilor izolate formate. 

     

        Preşedinteleşedinţei:        __________________            _____________________ 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului  

    Raional Hînceşti          ___________________         Elena MORARU TOMA 
 

 

Inițiat: _________________Iurie Levinschi, Președintele raionului Hîncești 

Elaborat _______________Victor Rachiu, Șef Serviciul relații funciare și cadastru 

Avizat: _____________ Sergiu Pascal, specialist principal (jurist) Aparatul Preşedintelui Raionului 

 
 

 



 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Deciziei 

Cu privire la operarea unor modificarări în 

decizia Consiliului raional nr. 03/09 din 25.06.2021 

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 

Legea Nr. 100/2017 cu privire la actele normative. 

3. Scopul şi obiectivele proiectului 

Proiectul de Decizie urmărește scopul de a corectarea eroarea comisă de către Serviciul 

cadastral teritorial Hîncești admisă în procedura de formare a unor încăperi izolate prin 

atribuirea uneea din ele a numărului cadastral existent deja în registrul bunurilor imobile. 

4. Estimarea riscurilor legate de implementarea acestui proiect 

Riscuri nu există. 

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 ___, 2021, Cu privire la operarea unor modificarări în 

decizia Consiliului raional nr. 03/09 din 25.06.2021 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 

 
 


	Raional Hînceşti          ___________________         Elena MORARU TOMA

