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                                                             DECIZIE 

    nr.5/31                                                                                                din  29 iulie 2021 

Cu privire la acceptarea primirii în comodat a unor bunuri imobile – terenuri 

proprietate publică a municipiului Ungheni și comunei Zagarancea   

        În temeiul art. 43 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică 

locală, Legii nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății 

publice; art. 1234-1241 din Codul Civil al RM; în baza Hotărârii Guvernului nr. 901 din 

31.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor 

proprietate publică Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei 

şi schimb de terenuri aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1170 din 25.10.2016, examinând 

Decizia Consiliului Municipal Ungheni nr. ___ din 28.07.2021, Decizia Consiliului Comunal 

Zagarancea nr.___ din 28.07.2021 și  nota informativă prezentată Consiliul Raional Ungheni, 

DECIDE: 

         1. Se acceptă primirea în comodat pe un termen de doi ani a următoarelor bunuri 

imobile:  

           a) teren proprietate publică a municipiului Ungheni de domeniu public cu suprafața 

1,5606 ha, nr. cadastral 9201101.0722, amplasat în intravilanul municipiului Ungheni pe 

strada Mihai Viteazul f/n, categoria de destinație II (Teren din intravilanul localității), mod 

de folosință – ”2.1 aferent drumurilor publice din intravilan (zona străzilor)” ; 

            b)  teren proprietate publică a municipiului Ungheni de domeniu public cu suprafața 

0,6308 ha, nr. cadastral 9201101.0721, amplasat în intravilanul municipiului Ungheni pe 

strada Scuterniceni f/n, categoria de destinație II (Teren din intravilanul localității), mod de 

folosință – ”2.1 aferent drumurilor publice din intravilan (zona străzilor)” ; 

            c)  teren proprietate publică a comunei Zagarancea de domeniu public cu suprafața 

0,6287 ha, nr. cadastral 9277106.0440, amplasat în intravilanul satului   Zagarancea pe 

strada Dumitru Matcovschi f/n, categoria de destinație II (Teren din intravilanul localității), 

mod de folosință – ”2.1 aferent drumurilor publice din intravilan (zona străzilor)” ; 

         2. Se împuternicește președintele raionului Ungheni, dl Ghenadi Mitriuc de a semna 

contractele de comodat cu autoritățile publice locale de nivelul I conform legislației în vigoare 

și prezenta decizie. 

          3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie președintelui raionului Ungheni, dlui 

Ghenadi Mitriuc. 

Au votat: pro- 29; contra – 0; abținut – 0; 

 

Preşedintele şedinţei                                               Oleg BELBAS 

 

Contrasemnează: 

      Secretarul Consiliului raional                                          Rodica LIȚCAN    


