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DECIZIE
PEIIIEHI4E

a Consiliului Raional Basarabeasca

din 31 martie 2020 nr.02106

Cu privire la acceptarea primirii in gestiunea
Consiliului raional Basarabeasca a unui sector de
drum amplasat in comuna Iserlia

Examin6nd demersul primarului comunei Iserlia nr. 14 din 05.03.2020,
prin care se solicitd acceptarea in gestiunea Consiliului raional a unui sector cle

. drum, cu o lungime totald de 660 m., care leagd localitSlile comunei Iserlia -
Ivanovca 9i Bogdanovca, in conformitate cu art.2 alin. (3) pct. 3) din Legea cu
privire la drumuri nr. 50911995 (MO nr. 62-63/1995 art. OOOI,art. lO pct.: lit.
d) al Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor pioprietate
publicS, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr.90Il20l5 (MO nr.l/2(iI6 art.02),
art. 10 alin. (3) al Legii nr. 12112007 privind administrarea qi deetatiz.area
proprietSlii publice (MO nr.90-93/2007 art.40I), decizia Consiliului comunal
Iserlia nr. 1/05 din 2I.0.2020,,,Cu privire'la transmiterea drumului (Ivanovca-
Bogdanovca) qi podului la balanla Consiliului raional Basarabeasca", avancl
avizul pozitiv al comisiei consultative de specialitate a Consiliului rational
pentru economie, buget gi finanle, in temeiul art. 43 alin. (1) lit. c) qi art. 46 al
Legii nt.43612006 privind administralia publicd locald (MO nr.32-35/2007
art.l I6), Consiliul raional Basarabeasca

DBCIDE:
1. Se acceptb primirea in gestiunea Consiliului raional Basarabeasca a sectorului
de drum, amplasat in comuna Iserlia, in perimetrul localitalilor Ivanovca-
Bogdanovca, cu o lungime totald de 660 m., eu suprafala de 01210 ha (numere
cadastrale 1214208134, 1214202040) format din doud porfiuni, precum qi podul
peste rdul Schinoqica, care leagd porfiunile sectorului de drum respectiv.
2. Se recomandd primarului comunei Is€rlia (dna Liudmila Rotari) sd intreprindd
mdsurile de rigoare in vederea perfectdrii documentaliei tehnice necesare cle
eviden{d a drumului local respectiv ;i de a institui Comisia de primire-preclare,
conform legislaliei in vigoare.
3. Primirea-predarea sectorului de drum men{ionat la pct. l, se va efectua in
conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire ta mbOut de transmitere a
bunurilor proprietate publicd, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 901 din
31 .r2.2015.
4. Se imputernicegte pregedintele raionului Basarabeasca, dl Piotr puqcari pentru
a semna actele aferente transmiterii qi a delega membrii in cadrul comisiei de
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predare-primire, precum gi inaintarea la Ministerul Economiei qi Infrastructurii a

actelor necesare pentru perfectarea listei drumurilor publice locale (de interes
raional), aprobate prin Hotdr6rea Guvernului nr. 1468 din 30.12.2016.
5. Responsabilitatea asupra executdrii prezentei decizii se pune in seama
preqedintelui raionului Basarabeasca, dl Piotr Pugcari.
6. Prezenta decizie urmeazd, a fi adusd la cunogtinla persoanelor vizate qi intrd in
vigoare Ia data publicdrii pe pagina oficiald a Consiliului raional
www.basarabeasca.md.

Pregedintele gedinlei
Consiliului raional Basarabeasca ;tt f"Uaeofu Vasile GARABA

Contrasemneazd:
Secretarul interimar al
Consiliului raional Gheorghe LIVITCHI
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