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DECIZIE
PEIIIEHI4E

a Consiliului Raional Basarabeasca

din 20 decembrie 2019 nr.03120

Cu privire la solicitarea transmiterii
unui teren de minifotbal in proprietatea raionului

in scopul credrii condiliilor pentru inregistrarea dreptului de proprietate
publicd a raionului Basarabeasca asupra terenului de minifotbal, amplasat in
spatele clddirii administrative a Consiliului raional qi deschiderii posibiliialilor de
accesare a surselor de finanlare pentru reconstruc{ia acestui obiect, crearea pe
aceastd cale a condiliilor de desfdEurare la un nivel inalt a activitdtilor sportive
raionale, avdnd in vedere demersul nr. 63 din 25.11.2019 al directorului $colii
Sportive raionale Basarabeasca, dl Vitalie Manea, prin care acesta iqi expune
disponibilitatea $colii Sportive de a prelua in gestiune terenul de minifotbal dupa
transmiterea acestuia in proprietatea raionului de cdtre Consiliul oraqenesc
Basarabeasca, in conformitate cuprevederile art. 8 alin. (a) din Legea nr. 523-XIV
din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publica a unitatilor administrativ-
teritoriale qi Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor
proprietate publicS, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 901 din 31.12.2015, in
temeiul art. 43 alin. (2) qi art. 46 alin. (1) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006
privind administralia public[ locald, Consiliul raional Basarabeasca

DECIDE:
1. Se solicitd transmiterea de cdtre Consiliul ord;enesc Basarabeasca, cu titlu
gratuit, din proprietatea publicd a oragului Basarabeasaa in proprietatea public6 a
raionului Basarabeasca, a terenului de minifotbal, amplasat ?n spatele cl6dirii
administrative a Consiliului raional, cu suprafafa de 0,0805 ha, identificat prin
numdrul cadastral 1201308425.

2. Se desemneazd din partea Consiliuh.ri rational Basarabeasca urmdtoarele
perspnae pentru a fi incluse in componen{a comisiei de transmitere a terenului de
minifotbal, constituitd de primdria oraqului B asarabeasca :

- CASIM Gheorghe, qeful serviciului relalii funciare qi cadastru;
- TOPALA Anastasia, arhitect-qef al raionului, Aparatul preEedintelui raionului;
- RUSU Nina, specialist principal al Serviciului construcfii, gospoddrie comunal6
gi drumuri.
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3. Vicepre;edintele raionului pe probleme sociale, dl POPOV Ion va monitoriza
procesul de transmitere a terenului de minifotbal in proprietatea raionului qi va

asigura intreprinderea mdsurilor de inregistrare a obiectului la organul cadastral.

4.; Prezenta decizie urmeazd a fi, adusd la cunoqtinla persoanelor cointeresate,
pqecum qi la cunoqtin{d public6.
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Pregedintele qedinlei
Consiliului raional asile GARABA

Contrasemneazd:
Seiretarul interimar al
Consiliului raional Basara
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Gheorghe LIVITCHI
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