
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

DECIZIE

din 22 martie 20L9 nr. 01/33

Cu privire la acceptarea primirii in
proprietatea raionului a unor terenuri

in conformitate cu afi.4 din Legea nr'.435-XVI din 28J22006 privirrd

descentralizarca administrativ[; art.43 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind

administralia publica local6, art.8 alin. (2) din Legea nr.523-XIV din 16 iulie 1999 cu

privire la proprietatea publicS a unit[1ilor administrativ-teritoriale, cu modific[rile

ulterioare, ;i 6rtnO cont de faptul c[ tab[ra de copii ,,lzvoraq", proprietate a raionului

Cimiglia esie situatd in localitaieaZloli inca din anul 1967 Ei este amplasati pe trei loturi

de teren dintre care unul cu suprafafa de 1,60 ha este proprietate a raionului Cimiqlia. iar

dou[, cu suprafala de 3,458 ]ia Ei, r'espectiv, de 1,4142 ha, sunt proprietate a statului,

car.e, ur-urf a demersurilor administrafiei, utmeazd" a fi transmise din proprietatea

statului in proprietatea raionului, Consiliul raional CimiElia

DECIDE:

Se acceptd primirea, cu titlu glatuit, din proprietatea public a statului in

proprietatea publicl a raionului Cimigtia, domeniul public, a doui terenuri,

afeiente taberei de odihnl pentru copii ,,Izvoraq" (proprietate a raionului CimiElia),

cu suprafafa de 3,458 h;, qi, respectiv, cu suprafala de I,4142 ha, confotm

planuiilor anexate, in scopui exploatlrii qi deservirii construcfiilor qi relelelor

inginereqti ale taberei de odihn[ pintru copii qi pentru imbundta{irea condiliilor de

odihna a copiilor.
preqedintele raiolului Cimiglia va institui cornisia de prirnire ;i va aslgura

primirea terenurilor nominaiizate in pct,l al prezeltei decizii in confbrmitate cu

prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor

proprietate public6, aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr. 90112015 (Monitorul

bnliur al irepublicii Moldova ,2016, Nr. l, afi. Nr : 2) cu modific[rile qi

completlrile ulterioare.

$efui Direcfiei Dezvoltare Teritorial6, din subordinea Consiliului raional CimEha,

va asigura modificarea documentafiei cadastrale qi igegistrarea in Registrul

Bunurilor Imobile la Agenfia Servicii Publice, a modific[rilor corespunz[toare in

privin{a terenurilor merilionate la pct.1, in conformitate cu prevederile prezentei

hot[r:iri qi in modul stabilit de lege.

Controlul asupra execut[rii prezentei decizii se pulle in sarcina dlui lovu BIVOL'

preqedintele raionului Cimiqlia'
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5. Prezenta decizie se aduce la cunoEtin{a prin publicare pe pagina web a consiliului

raional Cimiglia r.vww.r'a.ro*cinlislia',id Ei, inclusiv, prin transmiterea copiei

p[rtilor interesate'

Preqedintele gedinfei

Secretarul Consiliului

!urcanu Mihail

Spinu Vasile

{,{rotD


