
Cu privire la modificarea deciziei
Consiliului orăşenesc Orhei nr.5.20 din 22.06.2012

în temeiul art. 10, 47, 60 din Codul Funciar, art. 14 (1), (2) b), (3), 74(4), 75 a Legii privind 
administraţia publică nr.436-XVI din 28.12.2006; art.l(6), 3c), 9 din Legea privind proprietatea 
publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr.523 -  XIV din 16.07.1999; art.9 (1), (2)b), 11(1), 12c) 
ale Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.121 din 04.05.2007; art. 4 (1) g) a 
Legii privind descentralizarea administrativă nr.435 din 28.12.2006, art. 320, art.321 din Codul Civil al 
Republicii Moldova; art. 1(3), 3(2), 5c), 9 din Legea privind terenurile proprietate publică şi 
delimitarea lor nr. 91 din 05.04.2007, 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,

1. Se modifică decizia Consiliului orăşenesc Orhei nr.5.20 din 22.06.2012 „ Cu privire la 
declararea terenului proprietate publică din domeniul privat” , în felul următor:

-în titlul deciziei nominalizate sintagma „ din domeniu privat”  se substituie cu sintagma „ 
din domeniu public” ;
-puctul 2 al deciziei date va avea un nou conţinut, şi anume:
„ 2. Se declară proprietate publică din domeniu public al unităţii administrativ-tertoriale 

Orhei, terenul cu destinaţia zona spaţii verzi, pentru recreere şi agrement aferentă lacului 
orăşenesc, cu codul cadastral 6401105142, situat în or. Orhei, str. Dorobanţi, cu suprafaţa de 
0,1105 ha” ;

2. Prezenta decizie serveşte drept temei pentru înregistrarea şi/sau modificarea înscrierilor în 
Registrul bunurilor imobile a Oficiului Cadastral Teritorial Orhei.

3. 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

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