
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
 D E C I Z I E  

P R O I E C T  

din 23 martie 2018                                                                                                 nr. 02/22 

 

Cu privire la transmiterea unui bun imobil  

din proprietatea publică a statului, din gestiunea  

Școlii Profesionale Cimișlia,  în proprietatea publică a 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. (2) din Legea nr. 523 – XIV din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor 

administrativ-teritoriale, lit. a) alin. (1) art. (6) și lit. b)  alin. (1) art. 14 ale Legii nr.121 din 4 mai 2007 

privind administrarea și deetatizarea proprietății publice; pct.10 subpunct 1), lit. b)  din Hotărîrea 

Guvernului nr.901 din 31.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a 

bunurilor proprietate publică;  Hotărîrea Guvernului nr.330 din 13.05.2014 cu privire la transmiterea unui 

imobil; actul de transmitere-primire nr. 1 din 26.06.2014 a bunului imobil, bloc locativ al Școlii 

Profesionale din or.Cimișlia, numărul cadastral 2901304.006.06, cu suprafața totală de 2470,0m2 și 

suprafața la sol de 685,5m2, amplasat pe teritoriul Școlii Profesionale, or.Cimișlia, str. Ștefan cel Mare și 

Sfînt, 12, pentru îmbunătățirea condițiilor de trai ale tinerilor specialiști din domeniul învățămîntului din 

raionul Cimișlia; avînd în vedere că, potrivit  Ordinului nr.417 din 21.11.2017 al Ministerului Educației, 

Culturii și Cercetării al Republicii Moldova “Cu privire la formarea bunului imobil din or.Cimișlia, str. 

Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.12 al Școlii Profesionale, or.Cimișlia”, Î.S. Institutul de Proiectări pentru 

Organizarea Teritoriului”, a elaborat planul geometric de formare al terenului cu suprafața – 0,5012 ha, 

aferent bunului imobil, bloc locativ, număr cadastral 2901304006.06, proprietate a raionului Cimișlia, 

prin separare din terenul cu număr cadastral 2901304006 cu suprafața inițială de – 5,5903 ha, ambele 

terenuri proprietate publică a statului, Consiliul raional Cimișlia, 

DECIDE: 

1. A solicita Guvernului Republicii Moldova, transmiterea, cu titlu gratuit, din proprietatea publică a 

statului, din gestiunea Școlii Profesionale Cimișlia, în proprietatea publică a raionului Cimișlia, 

bunul imobil, teren cu numărul cadastral 2901 304 853, cu suprafața de 0,5012 ha, aferent bunului 

imobil număr cadastral actual 2901 304 853.01 (număr cadastral la momentul transmiterii - 

2901304006.06), proprietate a raionului Cimișlia, amplasat în or.Cimișlia, str. Ștefan cel Mare și 

Sfînt, 12, care va fi reconstruit de Consiliul raional Cimișlia în bloc locativ cu 49 de apartamente în 

cadrul Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II, cu suportul 

Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei. (Planul geometric al bunului imobil nou format se 

anexează). 

2. A exprima acordul de a primi, în proprietatea publică a raionului Cimișlia, bunul imobil indicat în 

pct.1 al prezentei decizii, cu titlu gratuit, din proprietatea publică a statului, din gestiunea Școlii 

Profesionale Cimișlia,  

3. Prezenta decizie se expediază Guvernului Republicii Moldova și 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:        Bivol Iovu 

Vicepreședintele raionului:       Netedu Gheorghe 

Avizat: Secretarul Consiliului:       Vasile Spînu 

Proiect elaborat: Șef secția administrație publică     Casap Anatolie 



 

            NOTĂ INFORMATIVĂ 

     Asupra proiectului de decizie 

Cu privire la transmiterea unui bun imobil din proprietatea publică a statului,  

din gestiunea Școlii Profesionale Cimișlia în proprietatea publică a raionului Cimișlia 

 

Stimați domni/e, 

 

Prin decizia Consiliului raional Cimișlia nr.02/27 din 12 mai 2017” Cu privire la participarea 
Consiliului raional Cimişlia în cadrul Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente 

vulnerabile II”, Consiliul raional Cimișlia, a acceptat participarea s-a în Proiectul de construcție a locuințelor 

pentru păturile socialmente vulnerabile II, cu suportul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei destinat 
raionului Cimișlia. 

Vă informăm că, Consiliul raional Cimișlia, la începutul anului 2014 a solicitat transmiterea cu titlu 

gratuit din proprietatea statului în proprietatea raionului Cimișlia a bunului imobil, bloc locativ, număr 
cadastral  2901304006.06  localizată în orașul Cimișlia, str.Ștefan cel Mare și Sfînt 12 pentru îmbunătățirea 
condițiilor de trai ale tinerilor specialiști din domeniul învățămîntului din raionul Cimișlia. 

Astfel, prin Hotărîrea Guvernului nr.330 din 13.05.2014 cu privire la transmiterea unui bun imobil, 

bunul imobil respectiv a fost transmis cu titlu gratuit din proprietatea publică a statului în proprietatea 
raionului Cimișlia. 

În prezent, pentru înturnirea condițiilor de eligibilitate de către Consiliul raional Cimișlia și aplicare la 

proiectul de finanțare, este necesar ca terenul aferent imobilului indicat mai sus, care se constituie din terenul 

pe care este amplasat nemijlocit blocul locativ şi terenul adiacent, să fie atribuit la decizia Guvernului 
Republicii Moldova, Consiliului raional Cimișlia. 

Potrivit  Ordinului nr.417 din 21.11.2017 al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii 
Moldova “Cu privire la formarea bunului imobil din or.Cimișlia, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.12 al Școlii 

Profesionale, or.Cimișlia”, Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”, a elaborat planul 

geometric de formare al terenului cu suprafața – 0,5012 ha, aferent bunului imobil, bloc locativ, număr 
cadastral 2901304006.06, proprietate a raionului Cimișlia, prin separare din terenul cu număr cadastral 
2901304006 cu suprafața inițială de – 5,5903 ha, ambele proprietate publică a statului  

Proiectul de decizie se încadrează în prevederile legale, ce rezultă din art. 8 alin. (2) din Legea nr. 

523 – XIV din 16.07.99 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, Transmiterea 

patrimoniului din proprietatea publică a statului în  proprietatea  publică a unităţii administrativ-teritoriale 
se face prin hotărîre a Guvernului, cu acordul consiliului local respectiv.. 

Subsidiar, conform prevederilor pct.10 subpunct 1), lit. b) din Hotărîrea Guvernului nr.901 din 

31.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate 
publică, Decizia de transmitere a bunurilor proprietate publică se adoptă de:  Guvern – în 

cazul:  transmiterii bunurilor din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a unităţilor 

administrativ-teritoriale/ Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, cu  acordul consiliului local respectiv 
/Adunării Populare; 

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 prin care se v-a solicita Guvernului Republicii 

Moldova, transmiterea, cu titlu gratuit, din proprietatea publică a statului, din gestiunea Școlii Profesionale 

Cimișlia, în proprietatea publică a raionului Cimișlia, bunul imobil, teren cu numărul cadastral 2901 304 853, 
cu suprafața de 0,5012 ha, amplasat în or.Cimișlia, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 12, aferent bunului imobil 
bloc locativ, cu cod cadastral 2901 304 853.01. 

Șef Secția administrație publică 

Casap Anatolie 


	CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

