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DECIZIE
PEIIIEHI{E

a Consiliului Raional Basarabeasca

din 20 decembrie 2019 nr.03ll4

Cu privire la acordarea unor
imputerniciri preqedintelui raionului

in legdturd cu necesitatea intreprinderii mdsurilor urgente in vedrea dobdndirii
pe cale judiciard a dreptului de proprietate asupra clSdirii publice social-culturale,
situatd in or. Basarabeasca, str. Karl Marx,56, nr. cadastral 1201309.061.01,
examin6nd informalia prezentatd, de vicepreEedintele raionului pe probleme
economice, dl Petru Scutari cu privire la circumstanfele depistate, care au dus la
instrdinarea bunului imobil sus-menlionat, lindnd cont de prevederile art. 2 - 4 din
Lpgea nr. 523 din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publicd a unitdlilor
administrativ-teritoriale, cu modificdrile ulterioare, in conformitate cu prevederile
art,43 alin. (2), art.46 din Legea nr.436-XVJ din 28.12.2006 privind administralia
publicd local6, Consiliul raional 

"Basarabeasca

DECIDE:
1. Se ia act de informaliaprezentatd de vicepregedintele raionului pe probleme

economice, dl Petru Scutari cu privire la circumstanfele depistate, care au dus la
instriinarea bunului imobil - cl6direa publica social-culturald, situatd in or.
Basarabeasca, str. Karl Marx, 56, nr. cadastral 1201309.061.01, sediul actual al
Centrului raional de Crea{ie ,,Luceafbrul" - institulie bugetard, finan{atd de la
bugetul raional.

' 2. Se acordd preqedintelui raionului Basarabeasca, dl Piotr PU$CARI
urmdtoarel e imputernic iri :

- Semnarea in numele Consiliului raional gi inaintarea in instanfa de judecatd a

cererii de chemare in judecatd privind dobdndirea dreptului de proprietate
asupra clSdirii publice social-cultulale, situatd in or. Basarabeasca, str. Karl

. Marx, 56, nr. cadastral 1201309.061.01.
- Angajarea unui avocat care va apdra interesele Consiliului raional in instanla

de judecatd pe cauza civilS respectivd, cu exercitarea in numele acestuia a
tuturor drepturilor procedurale prevdzute de lege pentru reclamant, pdrAt sau
rntervenrent;

- SA semneze procura eliberatd in numele Consiliului raional pe numele
persoanei care va apdra interesele consiliului in instan{a de judecatd pe cauza
civilS respectiv6.



3. Se pune in sarcind preEedintelui raionului, dl Piotr PU$CARI sd informeze
periodic Consiliul raional despre rezultatele acfiunilor intreprinse in vederea
dob6ndirii dreptului de proprietate asupra bunului imobil vizat.

' A. Controlul asupra realizdriiprezentei decizii se pune in sarcind Comisiei
corisultative de specialitate a Consiliului raional pe probleme juridice,
administralie publicd qi drept.

5. Prezenta decizie vrmeazd a fi adusd la cunogtin{a persoanelor cointeresate.

Preqedintele qedin{ei
Consiliului raional

Contrasemneazd:
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