
REPUBLICA MOLDOVA

MUNICIPIUL CHIŞINAU 

CONSILIUL SĂTESC GHIDIGHICI
MD - 2088, Republica Moldova, mun.Chişinău, s.Ghidighici, str.A.Mateevici, 2 

Telefon: 022-710-252, 022-710-331, 022-710-164; fax: 0(22)710-607 
www.ghidighici.md______primaria.ghidighici@gmail.com

DECIZIE

nr. 3/3 din 17 martie 2022

Cu privire stabilirea prejudiciului material cauzat APL Ghidighici 
prin atribuirea terenului cu nr. cadastral  amplasat pe str.

 satul Ghidighici

Avînd la bază demersul DGUP al CNA nr.03/32-5518 din 08.12.2021, formulat în cadrul 
cauzei penale nr. 2021970639, pornită în baza existenţei unei bănuieli rezonabile de comiterea 
infracţiunii prevăzute de art. 327 alin. (2) lit. b1) Cod Penal, în temeiul prevederilor art. 58 -  62 
Cod de procedură penală; art. 362, 374 Cod Civil, art. 80 şi art. 81 Cod de procedură civilă; art. 14 
alin. (1), alin. (2) lit. w) şi alin. (3), art. 20 din Legea nr. 436/2006, privind administraţia publică 
locală, art. 18 din Legea nr. 100/2017, cu privire la actele normative, Consiliul sătesc Ghidighici, 
DECIDE:

1. Stabilirea prejudiciului material, cauzat APL Ghidighici de către , 
în urma neexecutării deciziei Consiliului sătesc Ghidighici nr. nr. 2/3.1 „Cu privire la atribuirea 
terenului pentru proiectarea şi construcţia obiectivelor de menire social economică” şi nr. 8/9 din 
14.12.2016 „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului sătesc Ghidighici nr. 2/3.1, se va 
efectua conform concluziei expertizei în domeniul construcţiilor (Evaluarea bunurilor imobile).

2. Se împuterniceşte dl Victor DURBALĂ, Primar al satului Ghidighici, de a semna demersul 
în vederea solicitării efectuării expertizei judiciare în domeniul construcţiei (Evaluarea bunului 
imobil).

3. Contabilitatea va efectua plata expertizei, de pe codul ECO_____________.
4. Se împuterniceşte dl Dorin Polişciuc, jurist în cadrul Primăriei satului Ghidighici, de a 

reprezenta drepturile şi interesele Consiliului sătesc Ghidighici, în cadrul cauzei penale nr. 
2021970639, cu eliberarea procurii conform anexei. Secretarul -  interimar al Consiliului sătesc 
Ghidighici, va elibera şi semna procura în speţă.

5. Prezenta dispoziţie intră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al Actelor Locale 
şi se aduce la cunoştinţa persoanelor, asupra cărora prezenta dispoziţie va produce efecte juridice.

6. Controlul respectării executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei pentru 
Urbanism şi Dezvoltare Rurală din cadrul Consiliului sătesc Ghidighici.

7. Decizia cu drept de atac, conform prevederd 
Judecătoria Chişinău (sediul Rîşcani), în termenii 
respectarea procedurii prealabile prevăzute de^rt

Preşedintele şedinţei

CONTRASEMNAT:
Secretar interimar al Consiliului sătesc Ghidighî

189 Cod Administrativ, la 
209 Cod administrativ, cu 

istrativ.

Gorodişteanu Maria

Şcerbina Rodica
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