
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILruL RAIONAL CIMI$LIA

DE CIZIE,
din &[JZ? :nzo

PROECT

cu privire la acordul primirii in proprietatea
publictr a raionului a unui bun imobil

In conformitate cu:

- art.4 alin. (2) din Legea privind descentralizareaadministrativ6 nr.43512006,

- art.43 atin. (i) din Ligea privind administrafia publicIlocalE nr.43612006,

- art.g alin. (i) din Legia ri.szt-xtv din l6 iulie 1999 cu privire la proprietatea public6

a unititilor administrativ-teritoriale,
- art.l4 alin. (1) lit. b) din Legea nr.72112007 privind administrarea qi deetatizarea

proprietlfii publice,' '[inind 
iont de Hot6rirea Guvernului nr.330 din 13.05.2A14 Cu privire la trnsmiterea

unuiimobil qi de scrisorea Ministerului EducaJiei, Culturii qi Cercetiirii nr. 08/05-09/2338

din 04.05. 2020, Consiliul rational Cimiqlia,

DECIDE:

1. Se acceptd primirea, cu titlu gratuit, din proprietatea publicl a statului, din

gestiunia Ministerului Educafiei, in proprietatea pubticl a raionului Cimiqlia

6unul imobil, teren cu nr. cadastral2901304.853 cu suprafala de 0.5012 ha,

amplasat in or.Cimiqlia, str.$tefan cel Mare qi Sfint, nr.l2, aferent blocului

locativ, num[rul cadastral 290 I 304. 853 .0, proprietate public6 a raionului

Cimiqlia.
2. A imputernici preqedintele raionului, dl Mihail Olirescu, qE desemneze din

partea Consiliului rational Cimiqlia rirembrii comisiei de primire -predare'
3. Controlul execut5rii prezentei decizii se pune in sarcina pregedintelui raionului

Cimiqlia dl. Mihail Oldrescu.

Preqedintele qedin{ei
Contrasemneaztr:
Secretarul consiliului

Proiect coordonat de:

Preqedintele raionului:

^Avizat: Secretarul Consiliului:

$ef Direclie Dezvoltare Teritorial6
Contabil -qef

Proiect elaborat: Arhitect-qef al raionului,

Netedu Gheorghe

Mihail OlSrescu

Gheorghe Netedu

Vasile Tocaru
Tatiana Bulat

qef Serviciu arhitecturE, urbanism qi Vasile Lupaqcu

/



NotI informativtr

La proiectut de Decizie nrqfuryV. eL zozo
Cu privire la acordul primiTltn propri"tot*

pablicd a raionului a unui bun imobil

Prin Ordinul Ministerului Educafiei, Culturii qi Cercet[rii nr. 417 din 2 l.ll.2Ol7 a
fost aprobatll procedura de formare a bunului imobil, conform planurilor geometrice
elaborate de citre t.S. Institutul de Proiectdri pentruOrganizaieaTeritorirlui, a
terenurilor amplasate in or. Cimiqlia, str. $tefan cel Mare qi Sfint, 12, cunr. cadastrale
2901304.006 cu suprafafa de 5.0981 ha, qi 2901304353 cu suprafa{a de 0.5012 ha,
rezultate din separarea terenului cu nr. cadastral 2901304.006 cu suprafala de 5.5903 ha,
proprietate publicd a statului, gestionate de cdtre Scoala Profesionala, or. Cimislia.

Prin Decizia Consiliului raional Cimiqlia nr.02/27 din 12 mai 201'l "Cuprivire la
participarea Consiliului raional Cimiglia in cadrul proiectului de construclie a locuinlelor
pentru pdturile socialmente wlnerabile II", Consiliul raional Cimiqlia, a acceptat
participarea sa in Proiectulul de construclie a locuinlelor pentru pdturile socialmente
vulnerabile II, cu suportul Bdncii de Dezvoltare a Consiliului Europei destinat raionului
Cimiqlia.

Avind ln vedere cI proiectul menfionat mai sus, se afld in deplina desfdqurare, prin
efectuarea lucrdrilor de reparafie capitalE a blocului locativ.u n.. cada#al
2901304053.01, pentru indeplinirea condiliilor de elegibilitate qi linind cont de
importanfa asigurSrii cu spa{iu locativ a persoanelor din pdturile socialmente vulnerabile,
Prgcum qi a specialigtilor din diferite ramuri a economiei raionului, luind act de suslinerea
inifiativei AdministraJiei raionului Cimiglia, exprimatl de Ministerul Educafiei, Cuiturii
qi Cercetdrii prin scrisoarea nr. 08i05-oglz33} din 04.05.2020, se propune:- primi, cu titlu gratuit,din proprietatea publicd a statului, din gestiunea

Ministerului Educaliei,in proprietatea publici a raionului Cimiglia bunul imobil,
teren cu nr. cadastral 2901304.853 cu suprafala de 0.5012 ha, aferent blocului
locativ,num5rul cadastral 2901304.853.01, proprietate publica a raionului
cimiqlia, amplasat in or.cimiqlia,str.$tefan cel Mare qi sfint,nr.l2.

Arhitect-gef al raionului Vasile Lupagcu


