
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
  

 D E C I Z I E  

P R O I E C T  
din ____________2018                                                                                                 nr. 03/28 

 

Cu privire  la transmiterea unui teren  

proprietate publică 

 

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; Legea 

nr.29 din 05.04 2018 privind delimitarea 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 și ținînd cont de faptul că pe teren cu 

nr.cadastral 2901304405, cu suprafața 0,1254 ha, Consiliul raional Cimișlia a construit drum de 

acces pietonal spre Muzeul raional de Istorie,  Etnografie și  Artă din or. Cimișlia, din surse 

alocate din bugetul raionului Cimișlia o valoare de 2017481,06 lei, Consiliul raionului Cimișlia 

DECIDE: 

1. A solicita Consiliului or. Cimișlia transmiterea, cu titlu gratuit, din proprietatea publică a or. 

Cimișlia,  în proprietatea publică a raionului Cimișlia a terenului cu număr cadastral 

2901304405, cu suprafața 0,1254ha, pe care este amplasat drumul de acces pietonal spre 

Muzeul raional de Istorie,  Etnografie și  Artă din or. Cimișlia, construit cu surse alocate din 

bugetul raionului Cimișlia cu o valoare de 2017481,06 lei  

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

indicat în pct.1 al prezentei decizii, cu titlu gratuit, din proprietatea publică a or. Cimișlia. 

3. Prezenta decizie 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 

Jurist:                                                                                                            Casap Anatolie 

Proiect elaborat: Specialist principal DDT                Igor Comerzan  



         NOTĂ INFORMATIVĂ 

   Asupra proiectului de decizie 

“Cu privire  la transmiterea unui teren proprietate publică” 

 

 

Stimați Consilieri, 

 Pe teren cu nr.cadastral 2901304405, cu suprafața 0,1254 ha, proprietatea or.Cimișlia, 

Consiliul raional Cimișlia a construit drum de acces pietonal spre Muzeul Raional de Istorie,  

Etnografie și  Artă din or. Cimișlia, cu surse alocate din bugetul raionului Cimișlia, primind acest 

bun va putea să gestioneze în ansamblu mai eficient bunurile Muzeul Raional de Istorie,  

Etnografie și  Artă din or. Cimișlia Construcțiile și instalațiile anexate. 

 

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (4) din Legea nr. 523 – XIV din 16.07.99 cu 

privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, Transmiterea unui bun din 

proprietatea publică a unei unităţi administrativ-teritoriale în proprietatea alteia, în cadrul 

aceluiaşi raion, se face prin hotărîre a consiliului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei 

proprietate se află acest bun, cu acordul consiliului  unităţii  administrativ-teritoriale  căreia  i  se 

transmite bunul respectiv. 

  

    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. 

 

 

Specialist principal 

Igor Comerzan 
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