
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

D E C I Z I E  Nr. 01/11
din 16 martie 2021

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

în conformitate cu:
- art. 4 alin. (2) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
- 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 ale raionului, care sunt 

folosite pentru amplasarea şi funcţionarea Muzeului Raional de Istorie, Artă şi Etnografie, 
Consiliul raional Cimişlia,

1. Se transmite în gestiune economică, prin contract de comodat, Secţiei Cultură, 
Tineret şi Sport Cimişlia, pe un termen de 10 ani, fără drept de înstrăinare, bunurile 
imobile, proprietate ale raionului Cimişlia, situate pe str. Livezilor, 17, or. Cimişlia, 
înregistrate în Registrul Bunurilor Imobile, conform anexei 1.

2. Preşedintele raionului, dl Mihail Olărescu, va institui comisia de predare-primire a 
bunurilor imobile şi va asigura transmiterea în gestiune economică, prin contract de 
comodat, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a bunurilor imobile, proprietate 
ale raionului Cimişlia indicate în pct.l al deciziei.

3. Arhitectul-şef al raionului, şef al Serviciului Arhitectură, Urbanism şi Cadastru, dl 
Vasile Lupaşcu, va asigura înregistrarea grevării drepturilor patrimoniale în 
Registrul bunurilor imobile la IP „Agenţia 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 şi se aduce la 
cunoştinţă:
Secţiei Cultură, Tineret şi Sport Cimişlia;

- Serviciului Arhitectură, Urbanism şi Cadastru;
- Serviciului Contabilitate;
- Prin publicare pe naeina oficială a consiliului raional www.raioncimislia.md

DECI DE:

Preşedintele şedinţei

Contrasemnează: 
Secretarul consiliului Gheorghe Netedu

Ion Taşcă

http://www.raionc


Anexa 1
la Decizia consiliului raional 

nr. 01/11 din 16.03.2021

LISTA
bunurilor imobile, proprietate ale raionului, 

transmise Secţiei Cultură, Tineret şi Sport Cimişlia 
în gestiune economică

Nr. Cadastral Bunul
imobil

Modul de folosinţă Suprafaţa
Teren,

ha
La sol, 

m2
încăperi,

m2
Teren Pentru construcţii 0.0575 - -

Construcţie Construcţie de sănătate, 
asistenţă socială

- 279.1 -




