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Cu privire la form area prin
separare a bunului imobil

în conform itate cu a r t.ll din Codul Funciar, art.14 din Legea privind adm inistraţia
publică locală nr.436-X V I din 28.12.2006, art.10 din Legea cu privire la form area bunurilor
imobile nr.354-X V din 28.10.2004, art.4 pct.(g) din Legea privind descentralizarea
adm inistrativă nr.435 din 28.12.2006, art.5 din Legea privind terenurile proprietate publică şi
delimitarea lor nr.91-X V I din 05.04.2007 şi Legea privind adm inistrarea şi deetatizarea
proprietăţii publice nr. 121-XVI din 04.05.2007, luînd în consideraţie dosarul tehnic de formare a
bunului imobil prin separare,
C O N SILIU L O RĂŞEN ESC D E C I D E :
1. Se form ează prin separare din bunul imobil cu codul cadastral 6401307617, cu suprafaţa
totală de 30,7637 ha, situat în oraşul Orhei, 2 (două) bunuri im obile nou formate după cum
urmează:
- bunul imobil nou form at cu cod cadastral 6401307149, suprafaţa de 2,7103 ha, situat în or.
Orhei, conform planului geom etric (bunul imobil nou format) din 31.02.2016;
- bunul im obil nou form at cu cod cadastral 6401307148, suprafaţa de 0,1549 ha, situat în or.
Orhei, conform proiectului de formare a bunului im obil prin separare din data de
31.05.2016 (anexa nr. 1).
2. Se m odifică bunul im obil iniţial cu cod cadastral 6401307617 cu suprafaţa de 30,7637
ha, conform proiectului de form are al bunului imobil prin separare, din data de 31.05.2016, iar
bunul imobil iniţial m odificat după formare va avea suprafaţa 27,8985 ha, cod cadastral
6401307617 (anexa nr.2).
3. Specialiştii în reglem entarea regim ului proprietăţii funciare vor înregistra prezenta
decizie la OCT Orhei.
4. 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.
5. Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprim arului oraşului Orhei d-nei
Reghina A PO STO LO VA .
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