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DECIZIE

24. 10.2014
______________

7. 35.9
n r .___________
or.Orhei
r. Opxeii

Cu privire la aprobarea suprafeţei şi hotarelor
terenului şi transmiterea dreptului
de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit

în conformitate cu Codul Funciar, a rt.ll, Legea privind administraţia publică locală
nr.436-XVI din 28.12.2006, art.14, Regulamentul cu privire la modul de transmitere în proprietate
privată a loturilor de pămînt de pe lîngă casă în localităţile urbane, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.984 din 21.09.1998, Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice
nr. 121-XVI din 04.05.2007, examinând cererea cet. Ţurcanu Tamara, domiciliată în or. Orhei,
str. Viorelelor 1, privind transmiterea dreptului de proprietate asupra lotului, luând în consideraţie
Decizia Colegiului Civil al Curţii de Apel Chişinău din 11.08.2011 dosarul nr.2a-3851/l 1 şi
Extrasul din Registrul bunurilor imobile pentru efectuarea tranzacţiilor nr.6401/14/16287 din
04.06.2014,
CONSILIUL ORĂŞENESC ORHEI D E C I D E :
1. Se aprobă suprafaţa de 0,0642 ha şi hotarele terenului aferent casei de locuit din
str. Viorelelor 3, conform planului cadastral al bunului imobil din 23.05.2014, elaborat la scara
1:500, cod cadastral 6401410734 (se anexează).
2. Se declară proprietate publică din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale
Orhei, terenul cu destinaţia pentru construcţii din str.Viorelelor 3, cod cadastral 6401410734, cu
suprafaţa de 0,0642 ha.
3. Se transmite în hotare generale cet. Ţurcanu Tamara dreptul de proprietate privată asupra
terenului aferent casei de locuit din str. Viorelelor 3, cod cadastral 6401410734, cu suprafaţa de
0,0642 ha.
4. Se obligă cet. Ţurcanu Tamara:
- să înregistreze prezenta decizie la Inspectoratul Fiscal şi la Oficiul Cadastral Teritorial
Orhei.
5. Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarului oraşului Orhei
dl Munteanu Valentin. _____________ ______ ___________
>
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