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REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL MUNICIPAL CHI$INAU

00023 165

DECIZTE,
din*#nat'em6s? ,ro/{

Cu privire la transmiterea
cimitirului evreiesc din str. Milano
din proprietatea municipiului
Chigindu (domeniul public) in
proprietatea publicd a statului
(domeniul public)

Av6nd in vedere adresarea Guvernului Republicii Moldova nr. 0l-04-8279-
VMB din 16.10.2018 cu propunerea transmiterii cimitirului evreiesc din str. Milano
din proprietatea municipiului Chigindu in proprietatea publicd a statului, in
conformitate cu prevederile pct. 10 alin. 3) lit. b) din Regulamentul cu privire la
modul de transmitere a bunurilor proprietate publicd, aprobat prin Hot[rdrea de
Guvern nr. 901 din 31.12.2015, art.'9 din Codul funciar, airt. A din. (3) din Legea nr.
523 din 16.07.1999 ,,Cu privire la proprietatea public[ a unitdlilor administrativ-
teritoriale", art. 9 alin. (2) lit. b) din Legea nr. l2l din 04.05.2007 ,,privind
administrarea gi deetatizarea proprietdtii publice", art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea
nr. 29 din 05.04.2018 ,,Privind delimitarea proprietdlii publice", art. 14 alin. (3), art.
19 alin. (4), art. 77 alin. (a) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 ,,Privind
administralia publicd local6", Consiliul municipal Chiginiu DECIDE :

1. Se acceptd transmiterea din proprietatea municipiului Chigindu (domeniul
public) in proprietatea publicd a statului (domeniul public), administrarea
Ministerului Educaliei, Culturii gi Cercetdrii al Republicii Moldova, a cimitirului
evreiesc din str. Milano (inclusiv terenul aferent gi bunul imobil amplasat pe
teritoriul acestuia).

2. Direcfia generald arhitecturd, urbanism gi relalii funciare va asigura
actualizarea datelor cadastrale, va preciza suprafala qi configurafia terenului aferent
cimitirului evreiesc din str. Milano gi a terenurilor limitrofe acestuia, intocmind in
acest sens planurile geometrice corespunzdtoare gi documentafia necesard
transmiterii terenului aferent cimitirului gi modificdrii hotarelor gi suprafefei
terenurilor limitrofe.



3. Direcfia generald economie, reforme gi relafii patrimoniale va asigura
instituirea comisiei de transmitere a bunurilor imobile prin disp ozigia primarului
general interimar gi perfectarea documentaliei necesare in acest sens.

4. incep6nd cu data publicdrii in Monitorul Oficial al Republicii Moldova a
Hotdrdrii Guvernului Republicii Moldova prin care se va accepta transmiterea
cimitirului evreiesc din str. Milano din proprietatea municipiului Chigin6u in
proprietatea publicd a statului:

4.1. Se abrogi prevederile deciziei Primdriei municipiului Chiqinau nr. ll/55
din 06.05.1999 ,,Cu privire la autentificarea dreptului de folosire a pdm6ntului", in
partea referitoare la lotul de pdmdnt din str. Milano.

4.2. Se abrogd pozi;ia nr. 7 din anexa nr. 33 la d,ecizia Consiliului municipal
Chiginiu nr.9163-l din20.lL.20l4 ,,Cu privire la aprobarea actelor de inventariere
a bunurilor imobile aflate in proprietatea Consiliului municipal Chiginiu gi a
societililor pe acliuni in care Consiliul municipal Chiginiu deline cote-p6r!i.

4.3. Se abrogd pozilia nr. 582 din anexa la deciziarc.2/18-l din 27.02.2014
,,Despre delimitarea terenurilor proprietate municipald din sectorul Buiucani"
(terenul cu nr. cadastral 0100507549).

4.4. Se revoci titlul de autentificare a dreptului de folosinli a defin[torului de
teren nr. cadastral 0100507005, eliberat la 25.05.1999 ,,Combinatului servicii
funerare" .

5. Direclia funciard a Direcfiei generale arhitecturd, urbanism gi relafii'funciare gi Organul chdastral teritorial Chi$indu vor opera modific6rile necesare in
baza de date graficd 9i in cadastru (terenurile cu numerele cadastrale 0100517005,
0100507227, 0100507549 [radierea gi stingerea terenului], 0100507556,
0100s07ss7).

6.Prezenta decizie va fi adusd la cunogtinfa populafiei prin intermediul mass-
media.

7. Controlul indeplinirii
primarului general interimar al

prevederilor decizii se pune in sarcina
muruclpl dl Ruslan Codreanu.
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