
Republica M oldova

C onsiliul 
orăşenesc O rhei

PecuyGjiHica MojiAOBa

OpxencKHH 
ropoACKott C ober

[9.07.201:

D E C I Z I  E

or. Orhei
r. Opxen

6.20.S
nr.

Cu privire la aprobarea suprafeţei şi hotarelor
terenului şi transmiterea dreptului
de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit

în conformitate cu Codul Funciar, a r t . l l ,  Legea privind administraţia publică locală 
nr.436-XVI din 28.12.2006, art.14, Regulamentul cu privire la modul de transmitere în 
proprietate privată a loturilor de pămînt de pe lîngă casă în localităţile urbane, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr.984 din 21.09.1998, Legea privind administrarea şi deetatizarea 
proprietăţii publice nr. 121-XVI din 04.05.2007, examinând cererea cet. Bargan Ion. domiciliat în 
or. Orhei, str. I.Iakir 39/a, privind transmiterea dreptului de proprietate asupra lotului, luând în 
consideraţie Certificatul din Registrul Bunurilor Imobile pentru efectuarea tranzacţiilor din 
24.05.2013,

CO NSILIUL O R Ă ŞEN ESC ORHEI D E C I D E :

1. Se aprobă suprafaţa de 0,0525 ha şi hotarele terenului aferent casei de locuit din str. 
I.Iakir 39/a, conform planului cadastral din 28.05.2013, elaborat la scara 1:500, cod cadastral 
6401106050, aprobat de primar (se anexează).

2. Se declară proprietate publică din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale 
Orhei, terenul cu destinaţia pentru construcţii, cod cadastral 6401106050, cu suprafaţa de 0.0525 
ha, din str. I.Iakir 39/a.

3. Se transmite în hotare generale cet. Bargan Ion dreptul de proprietate privată asupra 
terenului aferent casei de locuit din str. I.Iakir 39/a, cod cadastral 6401106050, cu suprafaţa de
0,0525 ha.

4. Se obligă cet. Bargan Ion să înregistreze prezenta decizie la Inspectoratul Fiscal şi la 
Oficiul Cadastral Teritorial Orhei.

5. Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarului oraşului Orhei 
dl Valentin M unteanu.   .___

Preşedintele şedinţei 

Secretarul Consiliului

Oleg VASILCAN 

Ala BURACOVSCHI



ÎNTREPRINDEREA DE STAT "CADASTRU"
OFICIUL C A DA STR A L TERITO RIAL Orhei 

PLANUL CADASTRAL

D ata eliberării: 28 .05.2013

Num ăr cadastral: 6401106050

Adresa (b i )■ r"̂ com- Orhei sat(sector) Orhei, str. IachirNr. 39/a

APROBAT 
Primarul or.Orhei

(semnătură, numele, prenumele, L.S.)

Amplasarea bunului

Scara 1:500

Caracteristicile tehnice a bunului imobil
Cod Tipul_bunului Mod_de_folosinta Suprafata_terenului

Teren Pentru construcţii 0.0525ha

01 construcţie locativa

02 construcţie accesorie (beci)

Semne convenţionale
0050  -  numărul cadastral al terenului 
39/a - numărul poştal al clădirii

Executantul lucrărilor: Pădureţ E
(semnătură, num ele, unu

Conducătorul întreprinderii:_________

Coordonat:
Specialistul în reglementarea regimului funciar

*Catalogul coordonatelor si param etrii hotarului vezi verso. în  cazul în care tabelul respectiv nu se va încadra pe verso, 
se va anexa suplim entar încă o filă, care va fi semnată de executant şi conducărorul întreprinderii, cu aplicarea ştampilei


