REPUBLICA MOLDOVA
CONSILlUL RAIONAL EDINEŢ
DECIZIE nr. 3/9
din 18 august 2016
Cu privire la transmiterea unui bun imobil

de la balanța Consiliului raional Edineț la
balanța consiliului orășenesc Cupcini
Examinînd demersul primarului or. Cupcini nr.96 din 13 august 2016 privind
transmiterea unui bun imobil din proprietatea raionului în proprietatea or. Cupcini pentru
ampalasarea Serviciului de Asistență Medicală de Urgență și în temeiul art.43 (1) din
Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică
locală, Legii Republicii Moldova nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și
deetatizarea proprietății publice, Regulamentului cu privire la modul de transmitere a
bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901 din 31.12.2015,
avizului comisiei consultaive economie, buget, administrarea bunurilor, juridică, numiri și
imunități, Consiliul raional Edineț DECIDE:
1. Se transmite cu titlu gratuit bunul imobil număr cadastral 4102106108.02, situat în
raionul Edineț, or. Cupcini, str. Livezilor 11/1 cu suprafața de 292,8 m.p.
proprietate publică a raionului Edineț, de la balanța Consiliului raional Edineț la
balanța primăriei orașului Cupcini.
2. Transmitera bunurilor se va efectua în conformitate cu Regulamentul cu privire la
modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 901 din 31.12.2015.
3. Se autorizează dl Iurii Garas, președinte al raionului, să instituie comisia de
primire-predare a bunului imobil stipulat în decizia prezentă.
4. Comisia în temen de 10 zile de la data aprobării deciziei va verifica corectitudinea
înscrierilor în actele de inventariere a imobilelor, va înainta după caz propuneri
privind casarea construcțiilor nepasibile folosirii după destinație, va întocmi actele
de transmitere în comodat a imobilelor și va prezenta actele și contractele semnate
la contabilitatea Aparatului președintelui.
5. Oficiul Cadastral Teritorial Edineț va opera modificările în Registrul bunurilor
imobile.
6. Prezenta decizie se aduce la cunoștință prin transmiterea copiei:
 Președintelui raionului;
 Oficiului Teritorial Edineț al Cancelariei de Stat;
 Primărului or.Cupcini;
 Oficiului Cadastral Teritorial Edineț;
 IMSP ”Centrul de Sănătate Cupcini”.
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