Republica Moldova

PecnySjiHKa MojiAOBa

Consiliul
orăşenesc Orhei

OpxeMCKMH
ropoflCKoii Coser

1.12

31.01.2014
nr.
or.Orhei
r. Opxen

Cu privire la declararea terenului
proprietate publică din dom eniul privat

în conform itate cu Codul Funciar, art.10 şi 46, Legea privind adm inistraţia publică locală
nr.436-XVI din 28.12.2006 art.14 şi 75, Legea cu privire la proprietatea publică a unităţilor
adm inistrativ-teritoriale nr.523-X IV din 16.07.1999, a rt.l, alin. 6, Legea privind descentralizarea
adm inistrativă nr.435 din 28.12.2006, art.4, Legea privind terenurile păroprietate publică şi
delimitarea lor, nr. 91 - XVI din 05.04.2007, art.5 şi Legea privind adm inistrarea 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 adm inistrativ-teritoriale
Orhei, terenul cu destinaţia pentru construcţii, situat în str. C.Negruzzi 99/a, cod cadastral
6401105004, cu suprafaţa de 4,1547 ha.
2. Se aprobă suprafaţa de 4,1547 ha şi hotarele terenului situat în or. Orhei, str. C.Negruzzi
99/a, conform planului geom etric din 22.11.2013, elaborat la scara 1:2500, cod cadastral
6401105004 (se anexează).
3. Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprim arului oraşului Orhei d-lui
Valentin M unteanu.

Preşedintele şedinţei

V aleriu SA VIN

Secretarul Consiliului

A la BURACOVSCHI

întreprinderea de Stat Cadastru
/
Oficiul Cadastral Teritorial__________ O rhei____________________________ -/C3
PLANUL GEOMETRIC
AL B U N U L U I I M O B I L

Numărul cadastral
Adresa bunului imobil:

6 4 0 1 105.004

r-nul Orhei, or. Orhei,str.Negruzzi nr,99/a

S cara 1:2500

Caracteristicile tehnice generale ale bunului imobil
Num ar_cadastral

6401105.004.04

Tipul_bunului

M od_de_folosinta

Supr_terenului

Teren

pentru construcţii

4.1547 ha

construcţie

atelier

•'1105.004.07

construcţie

depozit

^401105.004.07

construcţie

depozit

6401105.004.09

construcţie

atelier

6401105.004.10

construcţie

depozit

6401105.004.15

construcţie

bloc adm inistrativ

6401105.004.16

construcţie

cintar

6401105.004.17

construcţie

statie de pom pare
statie de pompare

6401105.004.18

construcţie

6401105.004.19

construcţie

punct de trecere

6401105.004.24

construcţie

fintina arteziana

Adiacenţii:
(segmentul de hotar - nr.cadastral şi titularul de drepturi al terenului adiacent):

0004 - numărul terenului

