
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului orăşenesc Orhei nr. 6.14.1 din 19.07.2013

în temeiul art.10, 62din Codul Funciar, art.3 (2), 14 (1), (2) b), (3), 74 a Legii privind 
administraţia publică nr.436-XVI din 28.12.2006; art.l (6), 4, 9 ale Legii privind proprietatea publică 
a unităţilor administrativ-teritoriale nr.523 -  XIV din 16.07.1999; art.9 (1), (2)b), 10.1 ale Legii 
privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.121 din 04.05.2007; art. 4 (1) g), 13(2) a 
Legii privind descentralizarea administrativă nr.435 din 28.12.2006, art. 1, 3, 4, 8, 9 a Legii privind 
proprietatea publică şi delimitarea lor nr.91 -  XVI din 05.04.2007, pct. 32 din Instrucţiunea cu privire 
la efectuarea lucrărilor cadastrale ce ţin de delimitarea terenurilor proprietate publică aprobat prin 
Ordinul ARFC nr.91 din 14.09.2015, art.7 a Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239 
din 13.11.2008, art. 59 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale 
administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003, examinînd planul geometric al 
terenului fond forestier situat în or. Orhei, întocmit de Î.S.„Institutul de Proiectări pentru Organizarea 
Teritoriului”  la 06.10.2016, elaborat la scara 1: 5000 proprietate publică a Statului, gestionat de către 
Agenţia „Moldsilva” , Î.S.„întreprinderea pentru silvicultură Orhei” ,

CONSILIUL ORĂŞENESC ORHEI D E C I D E :

l.Se modifică punctul 1 din decizia Consiliului orăşenesc Orhei nr. 6.14.1 din 19.07.2013 
„ Cu privire la delimitarea terenului proprietatea publică a Statului”  în felul următor:

- sintagma „ situate în or. Orhei, conform planurilor geometrice din 21.11.2012, 05.03.2013, 
02.04.2013”  se substituie cu sintagma „ fond forestier, situate în or. Orhei, conform 
planurilor geometrice din 21.11.2012, 02.04.2013, 06.10.2016”  ;
- sintagma din aliniatul doi „cu suprafaţa de 149,483 ha”  se substituie cu sintagma „cu 
suprafaţa de 150,6753 ha” .

2.Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarului oraşului Orhei 
d. Reghina APOSTOLOVA.
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