
 

Proiect 

 

                                         CONSILIUL RAIONAL UNGHENI 

                                                             DECIZIE 

 

Nr._____                                                                                                          din ___________2021 

 

Cu privire la transmiterea în administrare  

(gestiune economică) a bunurilor imobile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

   In temeiul art. 43 alin. 1) lit.  c) din Legea privind administrația publică locală Nr. 436 din 28.12.2006; 
art. 1 alin.alin. 1-4), art. 3 lit. a), art. 4, art. 9, art. 10 alin. 4) din Legea cu privire la proprietatea publică a 
unităţilor administrativ-teritoriale Nr. 523 din 16.07.1999; 

art. 9 alin. 1), art. 10 alin. 3), art. 14 alin. 1) lit. c) din Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății 
publice Nr. 121 din 04.05.2007; 

art. 5 alin. 4), art. 11 alin. 3) lit. a din Legea privind delimitarea proprietății publice Nr. 29 din 05.04.2018; 
pct. 9, pct. 10 sbpct. 3) lit. c), pct. 13 
 din Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului Nr. 901 din 31.12.2015; 

demersului Direcției Educație din 22.07.2021, 

 

 

Consiliul raional Ungheni, 

 

D E C I D E: 

 

1. Se acceptă transmiterea în administrarea (gestiunea economică) Direcției Educație din cadrul 

Consiliului raional Ungheni a bunurilor imobile - proprietate publică a raionului Ungheni 

(Consiliului raional Ungheni), cu destinația „ învățămînt și educație” conform anexei la prezenta 

decizie. 

2. Se împuternicește președintele raionului Ungheni, dlui Ghenadi Mitriuc, să instituie comisa de 

transmitere care va asigura transmiterea în termen de 15 de zile a bunurilor imobile indicate în 

anexă la prezenta decizie în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de 

transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr. 901 din 

31.12.2015. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Ghenadi Mitriuc, președintele 

raionului Ungheni. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei         ____________________                               

  

 Contrasemnează: 

  

Secretarul Consiliului raional,                         Rodica  LIȚCAN 

 

Şef  Secție juridică și resurse umane,                                          Mariana PISARCIUC 

 

Șef Serviciu relații funciare și cadastru                                       Ion POPOV 

          

 

 

 

 

lex:HGHG20151231901
lex:HGHG20151231901


 

Anexa la Decizia Consiliului raional Ungheni 

Nr.___________ 

din _______2021 

 

Bunurile imobile care urmează de a fi transmise în administrare (gestiune economică) 

Direcției Educație din cadrul Consiliului rational Ungheni 

 

- terenul cu suprafața de 2,21990 ha,  numărul cadastral 9201104.001, amplasat pe adresa: r-nul 

Ungheni, mun. Ungheni, str. Romană Nr. 35; 

- construcție cu suprafața de 1262 m², numărul cadastral 9201104.001.01, amplasată pe adresa: r-

nul Ungheni, mun. Ungheni, str. Romană Nr. 35; 

- construcție cu suprafața de 701.2 m², numărul cadastral 9201104.001.02, amplasată pe adresa: r-

nul Ungheni, mun. Ungheni, str. Romană Nr. 35; 

- construcție cu suprafața de 701.2 m², numărul cadastral 9201104.001.03, amplasată pe adresa: r-

nul Ungheni, mun. Ungheni, str. Romană Nr. 35; 

- construcție cu suprafața de 803.08 m², numărul cadastral 9201104.001.04, amplasată pe adresa: 

r-nul Ungheni, mun. Ungheni, str. Romană Nr. 35; 

- construcție cu suprafața de 328.8 m², numărul cadastral 9201104.001.05, amplasată pe adresa: r-

nul Ungheni, mun. Ungheni, str. Romană Nr. 35; 

- terenul cu suprafața de 1,7522 ha,  numărul cadastral 9233407.332, amplasat pe adresa: r-nul 

Ungheni, s. Cornești, extravilan; 

- construcție cu suprafața de 306.7 m², numărul cadastral 9233407.332.01, amplasată pe adresa: r-

nul Ungheni, s. Cornești, extravilan; 

- construcție cu suprafața de 14 m², numărul cadastral 9233407.332.03, amplasată pe adresa: r-nul 

Ungheni, s. Cornești, extravilan; 

- construcție cu suprafața de 14 m², numărul cadastral 9233407.332.04, amplasată pe adresa: r-nul 

Ungheni, s. Cornești, extravilan; 

- construcție cu suprafața de 14 m², numărul cadastral 9233407.332.05, amplasată pe adresa: r-nul 

Ungheni, s. Cornești, extravilan; 

- construcție cu suprafața de 14 m², numărul cadastral 9233407.332.06, amplasată pe adresa: r-nul 

Ungheni, s. Cornești, extravilan; 

- construcție cu suprafața de 14 m², numărul cadastral 9233407.332.07, amplasată pe adresa: r-nul 

Ungheni, s. Cornești, extravilan; 

- construcție cu suprafața de 14 m², numărul cadastral 9233407.332.08, amplasată pe adresa: r-nul 

Ungheni, s. Cornești, extravilan; 

- construcție cu suprafața de 14 m², numărul cadastral 9233407.332.09, amplasată pe adresa: r-nul 

Ungheni, s. Cornești, extravilan; 

- construcție cu suprafața de 14 m², numărul cadastral 9233407.332.10, amplasată pe adresa: r-nul 

Ungheni, s. Cornești, extravilan; 

- construcție cu suprafața de 14 m², numărul cadastral 9233407.332.12, amplasată pe adresa: r-nul 

Ungheni, s. Cornești, extravilan; 

- construcție cu suprafața de 70.9 m², numărul cadastral 9233407.332.13, amplasată pe adresa: r-

nul Ungheni, s. Cornești, extravilan; 

- construcție cu suprafața de 70.9 m², numărul cadastral 9233407.332.14, amplasată pe adresa: r-

nul Ungheni, s. Cornești, extravilan; 

- construcție cu suprafața de 287.3 m², numărul cadastral 9233407.332.15, amplasată pe adresa: r-

nul Ungheni, s. Cornești, extravilan; 

- construcție cu suprafața de 465.9 m², numărul cadastral 9233407.332.16, amplasată pe adresa: r-

nul Ungheni, s. Cornești, extravilan; 

- construcție cu suprafața de 94.4 m², numărul cadastral 9233407.332.17, amplasată pe adresa: r-

nul Ungheni, s. Cornești, extravilan; 

- construcție cu suprafața de 61.1 m², numărul cadastral 9233407.332.18, amplasată pe adresa: r-

nul Ungheni, s. Cornești, extravilan; 

- construcție cu suprafața de 15.9 m², numărul cadastral 9233407.332.19 amplasată pe adresa: r-

nul Ungheni, s. Cornești, extravilan. 



- construcție cu suprafața de  12,6 m², numărul cadastral 9233407.332.20, amplasată pe adresa: r-

nul Ungheni, s. Cornești, extravilan. 

 

 

 

 

 

      Secretarul Consiliului raional,                         Rodica  LIȚCAN 

 


