
Republica Moldova

CONSILIUL
MUNICIPAL ORIIEI

Pecuy6;rurca MorAona

COBET
MvHLrrI}If].Vrfl, OPXEfr

DECIZIE

21.08.2020 11.7.

mun. Orhei
vryu. Opxeft

Cu privire la modificarea deciziei
Consiliului municipal Orhei
nr.13.15.2 din 04.1 1.2008

ln temeiul art. art.l0, 118-126 ale Codului Administrativ nr.l16 din 19.07.2018; art.l4
alin (2) lit. b), e) al Legii privind administrafia publicd locald nr.436-XVl din 28.12.2006,
Legea privind administrarea qi deetatizarea proprietdlii publice nr.l2l din 04.05.2007, Legea
privind delimitarea proprietdlii publice w.29 din 05.04.2018, ludnd in considerafie faptul cI
bunul imobil cu numdrul cadastral 6401410627 a fost delimitat eronat qi traversatd de releaua

magistrald - aduc{iune de apeduct cu dm.110 mm PF, care va crea impedimente la valorificarea
terenului, examindnd nota i nform ativ d, pr ezentatd,

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI D E C I D E :

1. Se modificddecizia Consiliului municipal Orhei nr. 13.15.2 din 04.11.2008 "Cu
privire la aprobarea planurilor cadastrale Ei recunoagterea terenurilor proprietate publicd din
domeniul privat" qi anume:

- in punctul 1 alin.l qi punctul 2 alin.l al deciziei nominalizate se exclude sintagma
"cod cadastral 6401410627, cu s-fa 0,102ha";

2. Se solicit6 Serviciului Cadastral Teritorial Orhei, radierea bunului imobil Ei dreptul de

proprietate asupra lui, cu numdrul cadastral 6401410627 cu suprafafa de 0,102 ha.

3. Prezenta decizie serveqte temei pentru inregistrarea gi/sau modificarea inscrierilor in
Registrul bunurilor imobile a Serviciului Cadastral Teritorial Orhei, a iP "Agenfia Servicii
Publice".

4. Sursa de acoperire a cheltuielilor pentru inregistrarea bunului imobil se determind din
contul alocaJiilor bugetare planificate in anul 2020 pentru lucrdrile ce Jin de activitatea
serviciului funciar.

5. Prezenta decizie intr6 in vigoare la data includerii acestea in Registrul de stat al

actelor locale qi poate ft atacatd la Judecdtoria Orhei termen de 30 de zile din data comunic6rii
beneficiarului.

6. Controlul asupra execut6rii prezentei decizii revine viceprimarului mun. Orhei dna

Cristina COJOCARI.

Pregedintele Eedinlei

Semnat la data de

z
Boris DARIEV

Contrasemnat:
Secretar interimar al
Consiliului'municipal Orhei

nr.

Grigore ulna


