REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL UNGHENI
MD-3600, or.Ungheni, str.Naţională, 11
tel/fax (236) 2-27-26, e-mail: consiliul.raional@mail.ru

DECIZIE
nr. 5/9

din 19.11.2020

Cu privire la primirea în proprietate
a terenurilor aferente
În temeiul Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii privind
delimitarea proprietăţii publice nr.29 don 05.04.2018, Legii privind administrarea şi deetatizarea
proprietăţii publice nr.121-XVI din 4 mai 2007,
Având în vedere Decizia Consiliului comunal Floriţoaia Veche nr. 6/10 din 29 noiembrie
2017 „Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a terenului aferent punctului medical Floriţoaia
Nouă, cod cadastral 9236117245 în proprietatea Consiliului Raional Ungheni” ; Decizia Consiliului
comunal Mănoileşti nr.7/18 din 06 decembrie 2017 „Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a
terenului proprietate publică de domeniu privat” ; Decizia Consiliului sătesc Unţeşti nr.5/5 din
13.10.2017 „Cu privire la modificarea Anexei nr.2 la decizia nr 15/6 din 05.12.2002 „Cu privire la
aprobarea documentaţiei cadastrale”,
Consiliul raional Ungheni
DECIDE:

1. Se acceptă primirea cu titlu gratuit în proprietatea Consiliului raional Ungheni din proprietatea:
Consiliului comunal Floriţoaia Veche - terenul aferent punctului medical Floriţoaia Nouă
al IMSP Centrul de sănătate Ungheni, teren destinat construcţiilor, terenului din domeniul
public, teren cu codul cadastral 9236117245 cu suprafaţa de 0.1928 ha;
- Consiliului comunal Mănoileşti - terenul aferent IMSP Centrul de sănătate Mănoileşti,
teren destinat construcţiilor, teren de domeniul public, teren cu codul cadastral
9247208295 cu suprafaţa de 0.2068 ha;
- Consiliului sătesc Unţeşti teren aferent Oficiului medicilor de familie Unţeşti al IMSP
Centrul de sănătate Cetireni, teren destinat construcţiilor, teren de domeniul public, teren
cu codul cadastral 9273301137 cu suprafaţa de 0.1361 ha
2. Serviciul Relaţii Funciare şi Cadastru ( șef I.Popov) va asigura înregistrarea dreptului de
proprietate asupra terenurilor menționate la p.1
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Ghenadi Mitriuc, președintele
raionului
-
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