
 

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. 6/6                                                                                                  din 28.10.2021 

  

Cu privire la transmiterea în administrare 

(gestiune economică) a unor bunuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. 1) lit.c) din Legea privind administrația publică locală Nr. 436 

din 28.12.2006, art. 1 alin.alin. 1-3, 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, alin. 2) lit. 

h), art. 10 alin. 3) din Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice Nr. 121 din 

04.05.2007, pct. 9, pct. 10 abpct. 3) lit. c) din Regulamentul cu privire la modul de transmitere a 

bunurilor proprietate public, aprobat prin Hotărîrea Guvernului     Nr. 901 din 31.12.2015, 

  Conform demersului Secţiei Cultură şi Turism Nr.76 din 24.09.2021 

 

Consiliul raional Ungheni, 

D E C I D E: 

 

1. Se acceptă transmiterea în administrarea  (gestiune economică),  Secţiei Cultură şi Turism din 

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

cu destinaţie ”cultură şi agrement”, „învățământ şi educație” după cum urmează: 

- terenul cu suprafața de 0,1808 ha,  numărul cadastral 9201106.286, amplasat pe adresa: r-nul 

Ungheni, mun. Ungheni, str. Mihai Eminescu nr. 39; 

- construcție cu suprafața de 712,5 m², numărul cadastral 9201106.286.01, amplasată pe adresa: r-

nul Ungheni, mun. Ungheni, str. Mihai Eminescu nr. 39; 

- terenul cu suprafața de 0,0445 ha,  numărul cadastral 9201112.129, amplasat pe adresa: r-nul 

Ungheni, mun. Ungheni, str. Ștefan cel Mare nr. 162; 

- construcție cu suprafața de 298,6 m
2
,  numărul cadastral 9201112.129.01, amplasată pe adresa: 

r-nul Ungheni, mun. Ungheni, str. Ștefan cel Mare nr. 162; 

- construcție cu suprafața de 265,5 m
2
,  numărul cadastral 9233405.246.01, amplasată pe adresa: 

r-nul Ungheni, or. Cornești, str. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 76; 

- construcție cu suprafața de 903,3 m
2
,  numărul cadastral 9261221.187.01, amplasată pe adresa: 

r-nul Ungheni, com. Pîrlița, sat. Pîrlița; 

- construcție cu suprafața de 265,7 m
2
,  numărul cadastral 9263110.387.01, amplasată pe adresa: 

r-nul Ungheni, com. Sculeni, sat. Sculeni; 

- construcție cu suprafața de 327,1 m
2
,  numărul cadastral 9263110.361.01, amplasată pe adresa: 

r-nul Ungheni, com. Sculeni, sat. Sculeni. 

 

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  la 

p.1,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, preşedintele 

raionului. 

                            Preşedintele şedinţei                                                      Oleg BELBAS 

 Contrasemnează: 

             Secretarul Consiliului raional                         Rodica  LIȚCAN 
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