
 Proiect 

 

DECIZIE nr. 1/8 

din 03 martie 2022 

 

 Cu privire la modificarea deciziei  

Consiliului raional nr. 3/11 din 12.06.2020  

cu privire la transmiterea unor bunuri proprietate publică  

Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor 

 

 Aferent demersului Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor nr. 0-6/3269-1                              

din 23.12.2021; 

 În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) lit. f4) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și 

deetatizarea proprietății publice; 

În baza art. 43 alin. (2), art. 46 din Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, Consiliul raional Ştefan Vodă DECIDE: 

1. Se modifică decizia Consiliului raional nr. 3/11 din 12.06.2020 cu privire la transmiterea unor 

bunuri proprietate publică Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, după cum urmează: 

 

1.1 La pct. 1, textul ,,Se acceptă transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea publică a Consiliului 

raional Ștefan Vodă în proprietatea publică a statului, administrarea Direcției Teritoriale pentru 

Siguranța Alimentelor Căușeni (cu raza de acoperire a raionului Ștefan Vodă) din cadrul Agenției 

Naționale pentru Siguranța Alimentelor, terenul cu numărul cadastral 8501211.023, cu suprafața de 

0,7056 ha și construcțiile amplasate pe acestea, cu adresa juridică, raionul Ștefan Vodă,                    

or. Ștefan Vodă, str. Industrială, 3, se substituie cu textul ,,Se acceptă transmiterea, cu titlu gratuit, 

din proprietatea raionului Ștefan Vodă în proprietatea statului, administrarea Agenției Proprietăți 

Publice, bunul imobil (teren) cu numărul cadastral 8501211.023, cu suprafața de 0,7056 ha, situat în 

raionul Ștefan Vodă, or. Ștefan Vodă, strada Industrială, nr. 3.” 

1.2. După pct. 1, se include pct. 11 ) care va avea următorul cuprins: ,,Se acceptă transmiterea, cu 

titlu gratuit, din proprietatea raionului Ștefan Vodă, în proprietatea statului, administrarea Agenției 

Naționale pentru Siguranța Alimentelor (gestiunea Direcției Teritoriale pentru Siguranța 

Alimentelor Căușeni (cu raza de acoperire și a raionului Ștefan Vodă), a bunurilor amplasate în 

raionul Ștefan Vodă, or. Ștefan Vodă, strada Industrială, nr. 3, după cum urmează:” 

a) Clădire administrativă, număr cadastral 8501211.023.01, valoarea de bilanț 819550 lei,                  

anul construcției 1970; 

b) Vivarium, număr cadastral 8501211.023.02, valoarea de bilanț 60674 lei, anul construcției 1970; 

c) Clădire pentru investigație radiologică, număr cadastral 8501211.023.03, valoarea de                 

bilanț 93055 lei, anul construcției 1970; 

d) Garaj, număr cadastral 8501211.023.04, valoarea de bilanț 99716 lei, anul construcției 1970; 

e) Cazangerie, număr cadastral 8501211.023.05, valoarea de bilanț 72743 lei, anul                      

construcției 1970; 

f) Depozit, număr cadastral 8501211.023.06, valoarea de bilanț 12860 lei, anul construcției 1970; 

g) Construcție veceu, valoarea de bilanț 56905 lei, anul construcției 1970; 

h) Rezervor, valoarea de bilanț 7020 lei, anul construcției 1970; 

i) Beci, valoarea de bilanț 29281 lei, anul construcției 1970; 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL ŞTEFAN VODĂ 



2. Președintele raionului, dl Vasile Maxim, în comun cu Agenția Națională pentru Siguranța 

Alimentelor și Agenția Proprietății Publice vor institui comisia de transmitere și vor asigura, în 

termen de 15 zile, transmiterea bunurilor în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire 

la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea                               

Guvernului nr. 901/2015. 

3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Vasile Maxim, preşedinte al raionului. 

4. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale (actelocale.gov.md), se publică pe 

pagina web a Consiliului raional Ștefan Vodă și se aduce la cunoştinţa: 

Preşedintelui raionului; 

Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor; 

Agenția Proprietăți Publice; 

Conducătorilor subdiviziunilor Consiliului raional Ștefan Vodă. 

 

 

 

 

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                                             

 Contrasemnează:  

Secretarul Consiliului raional                                                                     Ion Ţurcan 

 

 


