
 

 

 

 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI                                                                PROIECT 

 

         D E C I Z I E 

                                                                                       Nr. _____________ 

                                                                                       Din _______________________  2021 

                 

Cu privire la aprobarea suprafeței 

 și modificarea hotarelor terenului 
    

În temeiul art. art.10, 117-130 ale Codului Administrativ nr.116 din 19.07.2018; art.art. 3 

alin.(2), 101 14, 74, 76  ale Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006; 

art. 1, 3, 4, 9 ale Legii cu privire la proprietatea publică a unităților administrative-teritoriale 

nr.523 din 16.07.1999, art. 9, 101 ale Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii 

publice nr.121 din 04.05.2007; art. art.8-13, 15 ale Legii privind transparența în procesul 

decizional nr.239 din 13.11.2008;  atr. 5, 14, 18 alin. (4) și alin. (5), 19 alin (6), art.25, 26, 28 

alin.(1), lit.a)  ale Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543 din 25.02.1998; art. 2, 11, 16 ale 

Legii privind delimitarea proprietății publice nr.29 din 05.04.2018, Instrucțiunea  cu privire la 

înregistrarea bunurilor imobile și a drepturilor asupra lor aprobată prin Ordinul ARFC nr.112 din 

22.06.2005, luînd în considerație  Actul de stabilire a hotarelor terenului elaborat de I.P."Agenția 

Servicii Publice" Serviciul Cadastral Teritorial Orhei  nr.8378 din 21.04.2021, examinînd nota 

informativă prezentată, 
 

              CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI   D E C I D E  : 
  

 1. Se  aprobă suprafaţa de 0,0734 ha şi se modifică hotarele fixe ale terenului cu numărul  

cadastral 6401408253 situat în  str. Alecu Russo 11/E, conform planului geometric din  

21.04.2021, elaborat la scara 1:500, coordonat de primar (se anexează). 

            2. Prezenta decizie serveşte drept temei pentru înregistrarea şi/sau modificarea 

înscrierilor în Registrul bunurilor imobile a Serviciului Cadastral Teritorial Orhei a ÎP "Agenția 

Servicii Publice". 

 3.  Sursa de acoperire a cheltuielilor pentru înregistrarea bunului imobil se determină din 

contul alocaţiilor bugetare planificate în anul 2021 pentru lucrările ce ţin de activitatea 

serviciului funciar. 

            4. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii acesteia în Registrul de stat al 

actelor locale și poate fi atacată la Judecătoria Orhei în termen de 30 zile din data comunicării 

beneficiarului în conformitate cu prevederile Codului Administrativ nr.116 din 19.07.2018. 

            5. Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarului municipiului Orhei 

Dna   Cristina COJOCARI. 

                                                                                   

 

Primarul                                                                                              Pavel VEREJANU 

Viceprimarul                                                                                       Cristina COJOCARI 

Viceprimarul                                                                                       Valerian CRISTEA 

Viceprimarul                                                                                       Anastasia ȚURCAN 

Arhitectul-şef                                                                                      Oleg MAEVSCHI 

Specialist (Jurist)                                                                                Grigore MÎRA 

Secretarul Сonsiliului         Ala BURACOVSCHI 

Specialist principal                                                                             Alina TRUSOVSCAIA 

Autor:Specialist principal                                                                   Feodora GUDIMA 

                                                               Tel.023520670 Email: feodora.gudima@orhei.md    
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PLANUL GEOMETRIC

Numlrul cadastral 6401408.253

Caracteristicile tehnice ale bunului imobil

Amplasamentul bunului

253 - numarul cadastral al terenului
0l - numarul cadastral dl cladirii

M od_de_folosinta

Conducdtor / Verifi

Titularul de drepturi

Parametrii hotarului vezi verso



Numlrul cadastral: 6401408.253
Catalogul de coordonate si paranretrii hotarului.

Hotar Distanta Tipul_hotar

1 231.252,0272 246.469.5438

2 231.261,3062 246.447,3276 general

231.267,4742 246.445,5316 general

4 231.284,6610 246.442,3110 general

5 231 .285,1782 246.472,2344

6 231.277,9744 246.471,4596

Menfiuni:
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Notă informativă 
 

              La proiectul de decizie nr. ____________ din ______________________2021 

                   „Cu privire la aprobarea suprafeței și modificarea hotarelor terenului" 
 

 

 
     Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi - În temeiul art. 

art.10, 117-130 ale Codului Administrativ nr.116 din 19.07.2018; art.art. 3 alin.(2), 101 14, 74, 

76  ale Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006; art. 1, 3, 4, 9 ale 

Legii cu privire la proprietatea publică a unităților administrative-teritoriale nr.523 din 

16.07.1999, art. 9, 101 ale Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.121 

din 04.05.2007; art. art.8-13, 15 ale Legii privind transparența în procesul decizional nr.239 din 

13.11.2008;  atr. 5, 14, 18 alin. (4) și alin. (5), 19 alin (6), art.25, 26, 28 alin.(1), lit.a)  ale Legii 

cadastrului bunurilor imobile nr.1543 din 25.02.1998; art. 2, 11, 16 ale Legii privind delimitarea 

proprietății publice nr.29 din 05.04.2018, Instrucțiunea  cu privire la înregistrarea bunurilor 

imobile și a drepturilor asupra lor aprobată prin Ordinul ARFC nr.112 din 22.06.2005,                 

               Luînd în considerație Actul de stabilire a hotarelor terenului cu actualizarea planului 

cadastral elaborat de I.P."Agenția Servicii Publice" Serviciul Cadastral Teritorial Orhei nr.8378 

din 21.04.2021, se propune spre examinare și aprobare Consiliului municipal Orhei proiectul de 

decizie privind aprobarea suprafeței de 0,0734 ha și modificarea hotarelor fixe ale terenului cu 

numărul cadastral 6401408253 situat în str. Alecu Russo 11/E, conform planului geometric din  

21.04.2021. 

            Actele care au stat la baza elaborării prezentului proiect de decizie sunt: 

- Actul de stabilire a hotarelor terenului nr.8378 din 21.04.2021 (se anexază). 

 

 

 

 
    Spec. principal F. Gudima                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 


	37ff7881ad34c9c871cb0a2887109419ce94b510b7f92edb54f9da3e5d89439b.pdf
	37ff7881ad34c9c871cb0a2887109419ce94b510b7f92edb54f9da3e5d89439b.pdf
	37ff7881ad34c9c871cb0a2887109419ce94b510b7f92edb54f9da3e5d89439b.pdf

