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Cu privire la declararea terenului
proprietate publică din dom eniul public

în temeiul art. art. 320. 321 din Codul Civil al Republicii M oldova, art. art. 14. 74. 75 ale
Legii privind adm inistraţia publică locală nr. 436-X V I din 28.12.2006, art.5 al Legii cadastrului
bunurilor imobile nr.1543 din 25.02.1998. art.9, al Legii privind adm inistrarea şi deetatizarea
proprietăţii publice nr. 121 din 04.05.2007; art.4 al Legii privind descentralizarea administrativă
nr. 435 din 28.12.2006. a rt.l. art.5, art.8 ale Legii privind terenurile proprietate publică şi
delimitarea lor nr.91 -XVI din 05.04.2007.
C O N S IL IU L O R Ă Ş E N E S C D E C I D E :
l.Se aprobă suprafaţa de 2.7368 ha şi hotarele terenului din str. Unirii f/n. conform
planului geometric al bunului imobil din data 16.12.2015. elaborat la scara 1:2400. cod cadastral
6401106242. aprobat de prim ar (se anexează).
2.Se declară proprietate publică din dom eniul public al unităţii administrativ teritoriale
Orhei. teren cu destinaţia amenajat, din str. Unirii f/n. cod cadastral 6401106242. cu suprafaţa
de 2.7368 ha.
3.Prezenta decizie serveşte drept temei pentru înregistrarea şi/sau m odificarea înscrierilor
în Registrul bunurilor im obile a Oficiului Cadastral Teritorial Orhei.
4. Sursa de acoperire a cheltuielilor pentru înregistrarea bunului imobil se determină din
contul alocaţiilor bugetare planificate în anul 2016 pentru lucrările ce ţin de activitatea
serviciului funciar.
5.Se abrogă decizia Consiliului orăşenesc Orhei nr.9.12 din 14.10.2010 ..Cu privire la
coordonarea planului cadastral şi darea în administrare a terenului.”
6.Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprim arului oraşului Orhei
Reghina A P O S T O L O V A .
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