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D E C I Z I E 

mun.Hînceşti 

 

din 17 septembrie 2021                                                nr. 04/__ 
  

Cu privire la aprobarea acordului de transmitere a sectoarelor 

de teren pentru constituirea drumului public local de interes raional 

 

În legătură cu faptul că prin Hotărîrea Nr. 236/2019 Guvernul a modificat Lista drumurilor 

publice locale de interes raional din Republica Moldova (anexa nr. 2 din Hotărîrea Nr. 

1468/2016), astfel că drumul public local cu numărul de identificare L511 și cu denumirea 

nominală de Drumul de acces spre s. Drăgușenii Noi, în scopul de a asigura posibilitatea de a 

ajunge pe cale rutieră până în s. Horodca, a fost reconstituit în drumul public local de interes 

raional G98 – Drăgușenii Noi – Horodca și având în vedere că autoritățile administrației publice 

ale comunei, prin procedură de formare, întru realizarea actului guvernamental respectiv, au  

instituit sectoarele de teren ce vor alcătui tronsonul de drum pe segmentul Drăgușenii Noi – 

Horodca, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. unic lit. c) și art. 8 alin. (4) din Legea Nr. 

523/1999 cu privire la proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale și în temeiul art. 

43 alin. (2) şi art. 46 alin. (1) din Legea Nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, 

Consiliul raional DECIDE: 

1. Se aprobă acordul de transmitere de către Consiliul local Drăgușenii Noi, cu titlu gratuit, din 

proprietatea publică a comunei Drășușenii Noi în proprietatea publică a raionului Hînceşti, a 

sectoarelor de teren stabilite pentru instituirea tronsonului de drum public de interes raional pe 

segmentul Drăgușenii Noi – Horodca, conform anexei. 

2. Se desemnează în Comisia de transmitere a bunurilor proprietate publică, ce va fi create de 

autoritățile administrației publice care transmit bunurile imobile, în calitate de membri a părții 

care primește, următoarele persoane: 

- RACHIU Victor, şef al Serviciului relaţii funciare şi cadastru; 

- RAȘCU Maria, șef a Secției  construcții, drumuri și gospodărie comunală; 

- PASCAL Sergiu, specialist principal (jurist), Aparatul președintelui raionului.    

3. Se propune Consiliului comunei Drăgușenii Noi, anterior adoptării actului administrativ 

privind transmiterea bunurilor imobile indicate, să ajusteze, în cazurile necesare, modul de 

folosință și domeniul terenurilor supuse transmiterii potrivit indicilor reflectați în rubricele 6 și 

7 ale tabelului din anexă. 

4. Responsabil de realizarea prevederilor deciziei în cauză se face dl CORNEI Dumitru, 

vicepreședinte al raionului. 

      Preşedintele şedinţei                                                   

       Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului  

     Raional Hînceşti                                                    Elena MORARU TOMA 
 

Inițiat: _______________ Iurie Levinschi, Președintele raionului Hîncești 

Elaborat_______________Victor Rachiu, Șeful Serviciului relații funciare și cadastru; 

Avizat: _____________ Sergiu Pascal, specialist principal (jurist), Aparatul preşedintelui raionului. 

 



  

Anexă la decizia Consiliului raional 

Hîncești nr. 04/__ din 17 septembrie 2021 

 

 

 

Lista sectoarelor de teren 

proprietate publică a comunei Drăgușenii Noi propuse spre transmitere 

în proprietate publică raionului Hîncești pentru constituirea drumului 

 public local de interes raional L511, G98 – Drăgușenii Noi – Horodca 

 

 
Nr. 

de 

or-

dine 

Sectoarele de 

teren propuse 

spre 

transmitere 

Suprafața 

sectoarelor 

de teren, în 

ha 

Indicii actuali 

 ai bunurilor imobile date 

Indicii preconizați 

 pentru bunurile imobile 

indicate 

Modul de folosință Domeniul Modul de folosință Domeniul 

1 2 3 4 5 6 7 

1 6031103.369 0,1767 cale de comunicație privat cale de comunicație public 

2 6031102.399 1,8923 cale de comunicație privat cale de comunicație public 

3 6031102.408 0,1654 agricol public cale de comunicație public 

4 6031202.416 0,1604 cale de comunicație public cale de comunicație public 

5 6031202.415 0,6074 cale de comunicație public cale de comunicație public 

6 6031202.403 1,5715 agricol public cale de comunicație public 

7 6031204.027 0,7410 cale de comunicație public cale de comunicație public 

8 6031204.028 0,2636 cale de comunicație public cale de comunicație public 

9 6031205.304 0,4778 cale de comunicație public cale de comunicație public 

10 6031205.305 2,1432 agricol public cale de comunicație public 

11 6031207.173 1,3302 cale de comunicație public cale de comunicație public 

12 6031208.078 0,1497 agricol public cale de comunicație public 

13 6031208.119 0,4876 cale de comunicație public cale de comunicație public 

14 6031209.051 0,4474 cale de comunicație public cale de comunicație public 

15 6031209.059 0,6701 cale de comunicație public cale de comunicație public 

 total 11,2843     

 

 

 

Coordonat: 

Preşedinte al r-nului Hînceşti                              _____________  Iurie LEVINSCHI 

 

Șef al Secției construcții, drumuri 

      și gospodărie comunală                                  _____________  Maria RAȘCU 

 

Şef al Serviciului relaţii funciare şi cadastru     _____________  Victor RACHIU 

 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului  

    Raional Hînceşti                           _________________             Elena MORARU TOMA 

 

 



 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Deciziei 

Cu privire la aprobarea acordului de transmitere a sectoarelor 

de teren pentru constituirea drumului public local de interes raional. 

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. 523/1999 cu privire la proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale 

și Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr. 901/2015. 

3. Scopul şi obiectivele proiectului 

Proiectul de Decizie urmărește scopul de a primi în proprietatea publică a raionului 

Hîncești sectoarele de teren pe care va fi constituit drumul public de interes raional L511, 

G98 – Drăgușenii Noi – Horodca. 

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 aprobarea acordului de trans-

mitere a sectoarelor de teren pentru constituirea drumului public local de interes 

raional 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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