
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 

                              
                                 D E C I Z I E   Nr.___/___                           proiect 

din___ ___________2021 
                           

cu privire la transmiterea în gestiune economică 
 a unor bunuri imobile, proprietate ale raionului Cimișlia 

 
       În conformitate cu: 

- art. 4 alin. (2) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;  
- art. 4, art. 43 lit. (c), art. 46 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică 

locală;  
- art. 2 lit. (c) din Legea nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor 

administrativ-teritoriale; 
- Hotărîrea Guvernului nr. 901/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

modul de transmitere a bunurilor  proprietate publică,  
 

      Întru asigurarea bunei utilizări a bunurilor imobile proprietate a raionului, care sunt 

folosite pentru amplasarea și funcționarea Muzeului Raional de Istorie, Artă și Etnografie, 

Consiliul raional Cimişlia,  
                                                        

D E C I D E: 
 

1. Se transmite în gestiune economică, prin contract de comodat, Sectiei Cultură, 

Tineret și Sport Cimișlia, pe un termen de 10 ani, fară drept de înstrainare, bunurile 

imobile, proprietate ale raionului Cimișlia, situate pe str. Livezilor, 17, or. Cimișlia,  

înregistrate în Registrul Bunurilor Imobile, conform anexei 1.  
 

2. Președintele raionului, dl Mihail Olărescu, va institui comisia de predare-primire a 
bunurilor imobile și va asigura transmiterea in gestiune economică, prin contract de 

comodat, in conformitate cu legislația în vigoare, a bunurilor imobile, proprietate a 
raionului Cimișlia indicate în pct.1 al deciziei.  

 

3. Arhitectul-șef al raionului, șef al Serviciului Arhitectură, Urbanism și Cadastru, dl 
Vasile Lupașcu, va asigura înregistrarea grevării drepturilor patrimoniale în 

Registrul bunurilor imobile la IP ,,Agenția Servicii Publice”, pentru bunurile 
imobile transmise în gestiune economică conform anexei 1. 

 

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului 

Cimişlia, dl Mihail Olărescu. 
 

5. Prezenta decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la 
cunoștință: 

- Secției Cultură, Tineret și Sport Cimișlia; 
- Serviciului Arhitectură, Urbanism și Cadastru; 
- Direcției Finanțe; 



- Serviciului Contabilitate; 
- Prin publicare pe pagina oficială a consiliului raional www.raioncimislia.md 

 
Preşedintele ședinţei   
  Contrasemnează                              
Secretarul  consiliului                                                                  Gheorghe Netedu                                                                                                  
 
Proiect coordonat de: 
Președintele raionului:                        Mihail Olărescu 
Avizat:  
Secretarul consiliului:                                                             Gheorghe Netedu 
 
Proiect elaborat: Arhitect-șef al raionului,  
Șef, Serviciu Arhitectură, Urbanism și Cadastru                          Vasile Lupașcu 

 
 
 

Anexa 1 
la Decizia consiliului raional Cimișlia 

 nr......din____________ 2021 
 
 
 

LISTA  
bunurilor imobile, proprietate a raionului Cimișlia inregistrate în  

Registrul Bunurilor Imobile,transmise în comodat  
Secției Cultură, Tineret și Sport Cimișlia 

 
 

Nr. Cadastral Bunul 
imobil 

Modul de folosință Suprafața 
Teren, 

ha 
La sol,  

m2 
Incaperi, 

m2 
2901304.396 Teren Pentru construcții 0.0575   
2901304.396.01 Construcție Construcție de sănatate, 

asistență socială 
 279.1  

 
 

 
Secretarul  consiliului                           Gheorghe Netedu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.raioncimislia.md/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTĂ INFORMATIVĂ 

La proiectul de Decizie a Consiliului raional Cimișlia 
nr.___/____din ____________ 2021 

cu privire la transmitere în gestiune economică, prin contract de comodat, 
a unor bunuri imobile, proprietate a raionului Cimișlia 

 
 
 
   Într-u desfășurarea normală a activității Secției Cultură, Tineret și Sport  Cimișlia, se 
propune a transmite în gestiune economică prin contract de comodat Secției Cultură, 

Tineret și Sport Cimișlia a Consiliului raional Cimișlia, bunurile imobile proprietate a 

raionului Cimișlia: teren cu nr. cadastral 2901304.396, cu suprafața de 0.0575 ha,  

construcție de sănătate, asistență socială, (reconstruită în clădire pentru muzeu conform 

autorizației de construcție nr.40 din 08.12.2017) cu nr. cadastral 2901304.396.01 și 
suprafața la sol 279.1 m2 , situate pe str. Livezilor 17, or. Cimișlia, pe un termen de 10 ani,  
fara drept de înstrainare. 
. 
 
 
 
 
Arhitect-șef al raionului,  
șef serviciu arhitectură, urbanism și cadastru             Vasile Lupașcu 
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