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Cu privire la declararea terenului 
proprietate publică din domeniul privat

în conformitate cu Codul Funciar, art.10 şi 46, Legea privind administraţia publică locală 
nr.436-XVI din 28.12.2006, art.14 şi 75, Legea cu privire la proprietatea publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale nr.523-XIV din 16.07.1999, art.l, alin. 6, Legea privind descentralizarea 
administrativă nr.435 din 28.12.2006, art.4, Legea privind terenurile proprietate publică şi 
delimitarea lor, nr. 91 -  XVI din 05.04.2007, art.5 şi Legea privind administrarea şi deetatizarea 
proprietăţii publice nr.121 -  XVI din 04.05.2007,

CONSILIUL ORĂŞENESC ORHEI D E C I D E :

1. Se declară proprietate publică din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale 
Orhei, terenul cu destinaţia pentru construcţii, cod cadastral 6401307619, cu suprafaţa de 96,6353 
ha.

2. Se aprobă suprafaţa de 96,6353 ha şi hotarele terenului situat în or. Orhei, adiacent 
Centurii de Ocolire, conform planului geometric din 17.05.2013, elaborat la scara 1:10000, cod 
cadastral 6401307619, aprobat de primar (se anexează).

3. Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarului oraşului Orhei d-lui 
Valentin Munteanu.
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ÎNTREPRINDEREA DE STAT "CADASTRU' 
OFICIUL CADASTRAL TERITORIAL Orhei

P L A N U L  G E O M E T R I C

D ata eliberării: 17.05.2013

N um ăr cadastral: 6401307619
A dresa (b i )■ Orhei com- Orhei sat.(sector) Orhei, str. neidentificată Nr.

W -^S

Am plasarea bunului

Terenul dat se suprapune cu 
or.Orhei ce nu sunt înregistrate cu

a prim ăriei 
6401307607,64013076

Scara

Caracteristicile tehnice a bunului imobil

Semne convenţionale
0619 - numărul cadastral al terenului

Cod Tipul_bunului IVI 0 d_d e_fo 1 os i nta S u p raf ăta_te renului

Teren Pentru construcţii 96.6353ha

Executantul lucrărilor: Bunici I.

Conducătorul Întreprinderii/Verificat:

(semnătură, numele, prempnele) I

N.Stavila
(semnătură, numele, prenumele, L.S.)

Coordonat:
Specialistul în reglementarea regimului funciar

Un

(semnătură, numele , prenumele, L.S.)

C atalogul co o rd o n a te lo r si param etrii ho taru lu i vezi verso.


