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DBCIZIE
PEIIIEHI{E

a Consiliului Raional Basarabeasca

din 31 martie 2020 nr.02105

Cu privire la solicitarea transmiterii unor incdperi
in gestiunea economicd a Consiliului raional

Avdnd in vedere cd incdperile amplasate la etajul I al clddirii administrative
a Consiliului raional Basarabeasca, transmise anterior intreprinderii de Stat
,,Cadastru" pentru activitatea filialei Basarabeasca nu sunt folosite conform
destinaliei inifiale, ca unnare a mutdrii locului de dislocare a institufiei
nominaliz ate, aparilia necesitdlii folosirii acestor incdperi pentru imbun[tdlirea
condiliilor de activitate a unor subdiviziuni din cadrul Consiliului raionai, in
temeiul art. 8 alin.(2) qi (6) din Legea rv.52311999 cu privire la proprietatea
nub!9a a unitdlilor administrativ-teritoriale (MO nr.I24-125/lggg art.6l l), cu
modificdrile ulterioare, art. 14 alin.(l) lit. b) din Legea nr.12112007 privind
administrarea qi deetatizarea proprietdlii publice (MO nr.90-g3/2002 oit.40l1,
cu modificdrile ulterioare, {indnd cont de scrisoarea Agenliei Servicii publice a
Republicii Moldova nr. 011967 din 12 februarie 2020, in conformitate cu
prevederile art. 43 alin.(l) lit. c), art. 46 din Legea nr. 43612006 privind
administralia publicd locald (MO nr.32-35/2007 art.l I6), av6nd Iabazd avizul
comisiei consultative de specialitate a Consiliului raional pentru economie,
buget qi finan{e, Consiliul raional Basarabeasca

DECIDE:
1. Se solicit[ Guvernului Republicii Moldova transmiterea cu titlu gratuit din

proprietatea publicd a statului, administrarea Agenliei Servicii publice
(gestiunea Serviciului cadastral al Centrului multtfuiyional Basarabeasca din
cadrul Departamentului Cadastru), in gestiunea economicd a Consiliului raional
Basarabeasca, a urmdtoarelor incdperi" nelocative, amplasate in cldclirea
adrninistrativd a Consiliului raional, situatd in oraqul Basarabeasca, str. Karl
Mur^, 55, cu numdrul cadastral 120130g.177.01:
- Incdperea nelocativS, cu suprafa{a de 42.g m', numdr cadastral
1201309.177.01,.001;
- incdperea nelocativd, cu suprafala de 30.1 ffi2, num6r cadastral
1201308.177.01.004.

2. Se imputemicegte preqedintele raionului, dl Piotr Pugcari sd inainte ze in
numele Consiliului, un demers in adresa Guvernului privind transmiterea in

$



gestiunea economicd a ?ncdperilor indicate in
qi delegarea la necesitate in componen{a
reprezentanlilor Consiliului raional.

pct. 1 aI prezentei decizii, precum
comisiei de primire-predare a

3. Prezenta decizie urmeazd, a fi adusd la cunoqtinla Guvernului Republicii
Moldova, precum qi la cunoqtin{d publicd prin publicarca pe pagina oficial6 a
Consiliului raional: www.basarabeasca.md.

Preqedintele gedinlei
Consiliului raional B / tka^ao

e GARABA

Contrasemneazd:
Secretarul interimar al
Consiliului raional Basa Gheorghe LIVITCHI
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