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Cu privire la form area prin
separare a bunului imobil şi instituirea servituţii

în conform itate cu C odul Funciar, art. 10, L egea privind adm inistraţia publică locală
nr.436-X VI din 28.12.2006, art.14, Legea, cu privire la form area bunurilor im obile nr.354-XV
din 28.10.2004, a rt.10, L eg e a privind descentralizarea adm inistrativă nr.435 din 28.12.2006 art.4
pct.(g), Legea privind terenurile proprietate publică şi delim itarea lor nr.91-X V I din 05.04.2007,
art.5 şi L egea privind adm inistrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI din
04.05.2007, luînd în consideraţie dosarul tehnic de form are a bunului imobil prin separare,
C O N S IL IU L O R Ă Ş E N E S C D E C I D E :
l.S e form ează prin separare din bunul imobil cu cod cadastral 6401105004, cu suprafaţa
totală de 4,1547 ha, situat în oraşul Orhei, str. C.N egruzzi 99/a, do u ă bunuri imobile noi formate
după cum urmează:
- bunul imobil nou form at cu cod cadastral 6401105082, suprafaţa de 0,0225 ha, situat în
or. Orhei, str. C .N egruzzi, f/n;
- bunul im obil nou form at cu cod cadastral 6401105083 cu suprafaţa de 0,0618 ha, situat
în oraşul Orhei, str. C .N egruzzi f/n conform planurilor geom etrice (ale bunurilor imobile nou
formate) prin separare din data 12.04.2016 (se anexează).
2. Se m odifică bunul im obil iniţial cu cod cadastral 6401105004 cu suprafaţa de 4,1547
ha, conform planului geom etric (al bunul im obil iniţial m odificat după formare), din data
12.04.2016, iar bunul imobil răm as în u rm a form ării prin separare va avea suprafaţa de 4,0704
ha, cu cod cadastral 640110 5 0 0 4 (se anexează).
3.Se instituie servitutea de acces, inclusiv şi pentru transport, la drum public cu suprafaţa
de 0,1339 ha pe bunul imobil nou form at prin separare „aservit” cu cod cadastral 6401105004,
pentru bunul imobil nou form at prin separare „ d om inant” cu cod cadastral 6401105082.
4 .Specialiştii în reglem entarea regimului proprietăţii funciare vor înregistra prezenta
decizie la O C T Orhei.
5.Sursa de acoperire a cheltuielilor pentru înregistrarea bunului imobil se determ ină din
contul alocaţiilor bugetare planificate în anul 2016 pentru lucrările ce ţin de activitatea
serviciului funciar.
6.Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprim arului oraşului Orhei
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