
REPUBLICA

CONSILIUL SĂTESC

DECIZIE

nr. 1/10

MOLDOVA

GHIDIGHICI

din 13 februarie 2020

”Cu privire la transmiterea în proprietate a bunului imobil cu drept de superficie asupra 
terenului,,

Având în vedere necesitatea asigurării cu energie electrică a scolii şi grădiniţei din s. 
Ghidighici, precum si deservirii transformatorului de energie electrică PT 7047 de către operatori 
autorizaţi, în legătură cu solicitarea ÎCS „Premier Energy Distribution” S.A. de a transmite la 
balanţa sa postul respectiv de transformare a energiei electrice (construcţie si utilaj), de pe 
teritoriul satului Ghidighici, luînd în consideraţie Decizia Consiliului 3/9 din 12.07.2017 „Cu 
privire la transmiterea transformatorului PT-7047 în gestiunea ÎCS „Premier Energy 
Distribution” S.A., în conformitate cu art. 48 alin. (9) din Legea nr. 107 din 27.05.2016 cu 
privire la energia electrică, art.654-655, din Codul Civil nr. 1107 din 06.06.2002, în temeiul art. 
14 alin. 1, alin. 2 lit. b), alin. 3. din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia 
publică locală, Consiliul sătesc Ghidighici DECIDE:
1. Se abrogă Decizia 2/5 din 24.04.2018 „Cu privire la transmiterea în folosinţă a terenului cu 

nr. cadastral 0124208215 ÎCS „RED Union Fenosa”, cu titlu gratuit.
2. Se abrogă Decizia 5/12 din 25.06.2019 ”Cu privire la transmiterea în proprietate a unui

teren,,
3. Se abrogă Decizia 3/9 din 12.07.2017 ”Cu privire la transmiterea transformatorului PT-7047 

în gestiunea ÎCS„RED UNION FENOSA”.
4. Se abrogă Decizia 3/3 din 12.07.2018 ”Despre modificarea Deciziei Consiliului sătesc 

Ghidighici nr. 3/9 din 12.07.2017 „Cu privire la transmiterea transformatorului PT-7047 în 
gestiunea ÎCS„RED UNION FENOSA”.

5. Se transmite, cu titlu gratuit, în proprietatea ÎCS „Premier Energy Distribution” S.A. bunul 
imobil, proprietatea publică din domeniu privat al unităţii administrativ teritoriale s. 
Ghidighici, constituit din transformatorul de energie electrică PT-7047 (construcţie cu 
numărul cadastral 0124208215.01 şi utilaj), şi dreptul de superficie asupra terenului aferent 
construcţiei cu suprafaţa de 0.006 ha. cu numărul cadastral 0124208215 situat în mun. 
Chişinău, s. Ghidighici, str. A. Mateevici cu suprafaţa de 0.006 ha, pe care este amplasat 
postul de transformare a energiei electrice PT-7047.

6. Se împuterniceşte Primarul satului Ghidighici să efectueze transmiterea terenului şi a 
construcţiei postului de transformare a energiei electrice PT 7047 la balanţa furnizorului de 
energie electrică, cu întreprinderea tuturor acţiunilor ce se impun în corespundere cu 
prevederile legislaţiei în vigoare.

7. Controlul asupra executării prezentei Decizii se pune în seama Primarului satului Ghidighici.
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