
Republica Moldova, 
Raionul Glodeni 
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Glodeni

MD 4901 or. Glodeni 
Tel. (249) 22236 

Cod fiscal 1007601002500 
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din 28 februarie 2018
D E C I Z I E

РЕСПУБРЛИКА МОЛДОВА 
Глоденский район 

Глоденский городской совет
МД 4901 г. Глодень 

Тел. (249) 22236 
Фискальный код 1007601002500 

Факс 22236

пг. 2/4

Cu privire Ia transmiterea cu titlu gratuit a unui bun imobil 
în gestiune I.P. „Agenţia Servicii Publice ”

în conformitate cu art. 14 alin.(2)lit.b) şi alin (3) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind 
administraţia publică locală”; art.4 alin.(l) lit.g) al Legii nr. 435-XVI din 28.12.2006 „Privind 
descentralizarea administrativă”; atr.14 alin.(7) al Legii nr. 121-XVI din 04.05.2007 „ Privind 
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice”; art.8 alin.(3) al Legii nr. 523-.XYI din 16.07.1999 cu 
privire la „ Proprietatea publică a umităţilor administrativ- teritoriale”; pct.10 alin.(3) lit.b),13,14 a 
Hotărîii Guvernului R.M. nr. 901 din 31.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul 
de transmitere a bunurilor proprietate publică, demersurilori nr.01/2331 din 03.11.2017 al Agenţiei 
Servicii Publice şi nr. 15-03-7697 din 11.10.2017 a Cancelariei de Stat

Consiliul orăşenesc Glodeni

DECIDE :

1. Se acceptă transmiterea cu titlu gratuit a terenului proprietate publică cu suprafaţa de 0,2401ha, cu 
numărul cadastral 4801114.382 amlasat în or.Glodeni, str.Vasile Zgîrcea 15/1, din gestiunea 
Primăriei or.Glodeni în gestiunea I.P. „Agenţia Servicii Publice”, pentru un termen de 30 ani.

2. Se împuterniceşte d-na Onuţu Stela, Primar al or.Glodeni, cu dreptul de a semna contractul de 
comodat şi anexele acestuia încheiat în numele Consiliului orăşenesc Glodeni.

3. Se constituie comisia pentru predarea-preluarea obiectivului vizat în următoarea componenţă:
a) preşedintele comisiei - Onuţu Stela (Primar al or.Glodeni);
b) membru comisiei - Semenco Anna (contabil-şef primăria Glodeni);
c) membru comisiei - Ţămă Marian (architect al or. Glodeni);
d) membru comisiei - Bobriţchii Sorin(specialist reg.regim.funciar pr.Glodeni);
e) membru comisiei - Reprezentantul I.P.„Agenţia Servicii Publice”.

4. I.P. „Agenţia Servicii Publice” va asigura înregistrarea dreptului asupra terenului vizat la 
SCT Glodeni, conform planului geometric elaborat.

5. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de specialitate 
pentru activităţi economico- financiare (preşedinte- Alexei Bordea).

Au votat: 19

Pentru - 17 

Preşedintele şedinţei Consiliul 

Secretarul Consiliului orăş̂  

Conform originalului:

contra - 2 s-au abţinut - 0

Pozavu Tudor 

Svetlana Subţire

Svetlana Subţire, secretarul consiliului
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Capitolul

Deschis

A,B
07.09.2017

Subcapitolul I. Bunul imobil

1.0 Bunul imobil Teren
Numărul cadastral 4801114.382

Adresa r-nul Glodeni, or. Glodeni str. Vasile Zgîrcea, 15/1 

Modul de folosinţă Pentru construcţii 
Domeniul Public 

Suprafaţa 0.2401 ha 

Tipul hotarelor generale

Subcapitolul II. Dreptul de proprietate asupra bunului imobil

2.1 Bunul imobil 4801114.382

Cota parte 1.0

Proprietarul oraşul Glodeni raionul Glodeni, -

Domiciliul / Sediul
Temeiul înscrierii Decizia Consiliului local nr. 1/1 din 17.01.2018 (4801/18/1587) 

Decizia Consiliului local nr. 3/5 din 12.04.2017 (4801/17/9819) 
Decizia Consiliului local nr. 9/1 din 04.12.2017 (4801/18/1587) 
Decizia Consiliului local nr. 9/2 din 30.12.2016 (4801/17/9819)

Data înregistrării 21.07.2017

Subcapitolul III. Grevarea drepturilor patrimoniale 
Partea I. Alte drepturi reale.
Nu sunt înscrieri

Partea II. Notări.
Nu sunt înscrieri

Interdicţii.
Nu sunt înscrieri

Baza de date este actualizată la data de 19.02.2018, orele 21:10:00

DEPARTAMENTUL CADASTRU
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CANCELARIA DE STAT A REPU BLICII MOLDO\

niv/ t  - Q ş '  Chişinău . „ HdM ” s fa ,

Domnului Ion LEUCA 
Preşedintele raionului Glode

Doamnei Stela ONUŢU 
Primarul oraşului Gloden;

Prin prezenta vă informăm că prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.3 1 
22 mai 2017 ÎS „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” a fost r e o r g a n i z a t ă ,  
transformare, în Instituţia publică „Agenţia Servicii Publice” în subordinea G u v e m u l u  
fuzionarea “Camerei de Licenţiere”, “Serviciului Stare Civilă”, ÎS ’’Cadastru” şi ÎS ” Car. 
înregistrării de Stat” .

Potrivit pct.8, subpct. 1 şi 2 din Statutul Instituţiei Publice ’’Agenţia Servic i i  P u l .  
Agenţia are următoarele funcţii: implementarea mecanismului ghişeului unic la preş 
serviciilor publice în domeniile sale de competenţă, precum şi a altor servicii publice pr.. 
în domeniile, care nu întră în competenţa ei, crearea, dezvoltarea şi administrarea acti 
reţelei de subdiviziuni teritoriale de prestare a serviciilor publice.

Astfel, în vederea realizării implementării mecanismului de Ghişeului Unic la pre  
serviciilor publice se preconizează instituirea unor Centre M ultifuncţionale pe întreg teri 
ţării.

în acest context, rugăm respectuos (opţional):
- identificarea terenului (cu suprafaţa de minim 0,2 ha), proprietatea autorităţilor p 

locale pentru a fi transm ise în gestiunea Agenţiei pentru eventuala construcţie a Cen t re :  
vizate;

- transmiterea încăperilor în folosinţă, prin contractul de comodat, aflate în edi 
primăriilor, consiliilor raionale sau ale altor instituţii de Stat pe termen de lungă dura ta ,  
de 25-30 ani. care corespund următoarelor cerinţe: amplasare preponderent în zonele de 
ale localităţilor, cu circulaţie a transportului orăşenesc şi corespundere cerinţelor i 
prevăzute în anexa 9 la Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.385 din 05.07 
privire la. dezvoltarea Registrului de Stat al populaţiei.

Vă mulţumim anticipat pentru o decizie pozitivă, exprimînd gratitudine p e n t r u  ca 
parteneriat în vederea dezvoltării infrastructurii operaţionale pentru prestarea servici  
calitate în corespundere cu aşteptările şi necesităţile cetăţenilor.

Republica Moldova' + 373-22-250104 + 373-22-242696



AGENŢIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA 
PUBLIC SERVICES AGENCY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
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Domnului Ion LEUCĂ 
Preşedintele raionului Glodeni

Doamnei Stela ONUŢU 
Primarul oraşului Glodeni

A In legătură cu constituirea prin Hotărârea Guvernului Republicii Moid 
V|nr.314 a Instituţiei publice „Agenţia Servicii Publice”, în raioanele republicii 
"efectuează un lucru enorm în vederea creării Centrelor Multifuncţionale, cere 
destinaţia să îmbunătăţească simţitor deservirea populaţiei raionului în don.ci 
respectiv. In perioada actuală se implementează în lucru mecanismul de acti vi 
al Centrului.

In contextul celor expuse şi cu referire la scrisoarea Cancelariei de fe 
Republicii Moldova nr. 15-03-7697 din 11.10.2017 (copia se anexează), solim 
posibilitatea de a transmite în gestiunea Agenţiei lotul de teren de circa 0.2 ha 
str. V. Zgîrcea (vizavi de fosta şcoală primară), pentru construcţia olivii 
Centrului Multifuncţional ce va corespunde totalmente sarcinilor puse în deser : 
populaţiei.

Totodată, solicităm decizia ' privind transmiterea lotului de teren, 
aprobarea acesteia în termene restrânse.

Anexă: 1 (una) filă

. Cu respect,

Y)\rector Serghei R A I L
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Valeriu Ceachir, 022 269608
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