
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 

D E C I Z I E  
P R O I E C T  

Din ___ __________ 2018                                                                                       nr. ___/___ 

 

Cu privire la acordul transmiterii  

unui bun imobil din proprietatea orașului Cimișlia 

în proprietatea raionului Cimișlia 

 

     În conformitate cu art.4 (2) lit.a) din Legea privind descentralizarea administrativă 

nr.435-XVI din 28.12.2006, art.46 din Legea privind administraţia publică locală nr.436-

XVI din 28.12.2006, art. 8 alin. (4) din Legea nr. 523 – XIV din 16.07.99 cu privire la 

proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, Hotărîrea Guvernului Republicii 

Moldova nr.901 din 31.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de 

transmitere a bunurilor proprietate publică, Decizia consiliului or. Cimişlia nr.7/14 din 

09.11.2017 cu privire la transmiterea Consiliul raional Cimișlia terenul aferent 

construcției arhivei raionale, Consiliul raional Cimişlia, 

 DECIDE: 

1. Se acceptă primirea în proprietatea publică a raionului Cimișlia, a bunul imobil, 

teren aferent clădirii administrative a Serviciului de Arhivă, situat în or.Cimișlia, 

str. Decebal 10, cu numărul cadastral 2901304366 cu suprafaţa de 0,024 ha, din 

proprietatea publică a orașului Cimişlia. 

 

2. Direcţia dezvoltare teritorială va asigura înregistrarea în Registrul bunurilor 

imobile la IP ”Agenția Servicii Publice”, Serviciul cadastral teritorial Cimișlia, a 

terenului respectiv și a dreptului de proprietate asupra lui a raionului Cimișlia. 

 

3. Se solicită IP ”Agenția Servicii Publice”,  Serviciul cadastral teritorial Cimișlia, 

înregistrarea dreptului de proprietate a raionului Cimișlia asupra terenului 

indicat în pct.1 al prezentei decizii. 

 

4. Prezenta decizie se aduce la cunoștință prin publicare pe pagina oficială a 

Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md. 

 

Președintele ședinței     __________ 

Secretarul Consiliului     Spînu Vasile  
 

Proiect coordonat de: 

Președintele raionului       Iovu Bivol 

Vicepreședintele raionului      Gheorghe Netedu  

Avizat: Secretarul Consiliului                 Vasile Spînu 

Proiect elaborat:Juristul CR                                                       Anatolie Casap  

http://www.raioncimislia.md/


 

 

         NOTĂ INFORMATIVĂ 

   Asupra proiectului de decizie 

“Cu privire la acordul transmiterii unui bun imobil 

din proprietatea orașului Cimișlia în proprietatea raionului Cimișlia” 

 

 

Stimați Consilieri, 

 

Prin Decizia Consiliului or. Cimişlia nr.7/14 din 09.11.2017 cu privire la transmiterea 

Consiliului raional Cimișlia terenul aferent construcției arhivei raionale, Consiliul orășănesc 

Cimișlia, a decis a transmite cu titlu gratuit Consiliului raional Cimișlia terenul proprietate a 

orașului Cimișlia, teren aferent al clădirii administrative (arhiva raională) situat în str. Decebal 

nr. 10, cu nr.cadastral 2901304366 și suprafața de 0,024 ha 

 

Vă informăm că, clădirea administrativă cu numărul cadastral 2901304.366.01 de pe str. 

Decebal, 10, din or. Cimișlia a fost înregistrată cu drept de proprietate a raionului Cimișlia în 

Registrul bunurilor imobile deținut de IP”Agenția Servicii Publice”. 

 

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (4) din Legea nr. 523 – XIV din 16.07.99 cu 

privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, Transmiterea unui bun din 

proprietatea publică a unei unităţi administrativ-teritoriale în proprietatea alteia, în cadrul 

aceluiaşi raion, se face prin hotărîre a consiliului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei 

proprietate se află acest bun, cu acordul consiliului  unităţii  administrativ-teritoriale  căreia  i  se 

transmite bunul respectiv. 

  

    Avînd în vedere că terenul ce face obiectul prezentei decizii,  va fi folosit pentru 

satisfacerea nemijlocită a necesităţilor colectivităţii întregului raion, se propune spre aprobare Consiliului 

raional Cimișlia, prezentul proiect de decizie în sensul formulat. 

 

 

  

Casap Anatolie 
 


