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Cu privire la declararea terenului 
proprietate publică din domeniul privat

în conformitate cu Codul Funciar, art. 10 şi 46, Legea privind administraţia publică locală 
nr.436-XVI din 28.12.2006, art.14 şi 75, Legea cu privire la proprietatea publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale nr.523-XIV din 16.07.1999, art.l, alin. 6, Legea privind descentralizarea 
administrativă nr.435 din 28.12.2006, art.4, Legea privind terenurile proprietate publică şi 
delimitarea lor, nr. 91 -  XVI din 05.04.2007, art.5 şi Legea privind administrarea şi deetatizarea 
proprietăţii publice nr.121 -  XVI din 04.05.2007,

1. Se declară proprietate publică din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale 
Orhei, bunul imobil nou format cu destinaţia pentru construcţii, din str. C.Negruzzi 76/h, cod 
cadastral 6401105224, cu suprafaţa de 0,0085 ha.

2. Se modifică suprafaţa conform proiectului de formare a bunului imobil prin separare şi 
hotarele terenului aferent casei de locuit din str.C.Negruzzi 76/h, cu cod cadastral 6401105022, cu 
suprafaţa de 0,0053 ha, conform planului cadastral (bunul imobil iniţial modificat) din 18.01.2013.

3. Se aprobă suprafaţa de 0,0085 ha şi hotarele terenului aferent casei de locuit din str. 
C.Negruzzi 76/h, conform planului cadastral (bunul imobil nou format) din 18.01.2013, elaborat la 
scara 1:250, cod cadastral 6401105224, aprobat de primar (se anexează).

4. Specialiştii în reglementarea regimului funciar vor înregistra prezenta decizie la OCT
Orhei.

5. Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarului oraşului Orhei d-lui 
Valentin Munteanu. ____________________________
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ÎN T R E PR IN D E R E A  D E  STAT "CADASTRU"  

O FIC IU L  C A D A ST R A L  T E R IT O R IA L  Orhei

Planul Cadastral (bunul imobil nou format)

Data eliberării; 18.01.2013

Număr cadastral: 6401105224

Adresa (b i )■ r '^ Orhei corn. Orhei sat.(sector) Orhei, str. C.Negruzzi Nr. 76/h

Amplasarea bunului

N

Scara 1 ;250 
Caracteristicile tehnice a bunului imobil

Cod Tipu l_bunu lu i M od_de_folosinta Suprafata_terenului

Teren Pentru construcţii 0.0085ha
01 construcţie casa locativa

Executant: CondreaL  ̂ (U ^ A1
(numele, prenumele, semnătură)

Şeful filialei /  Registrator: Stavila
COORDONAT:
Serviciile autorităţilor APL 

Primarul V Colun___________
(semnătură, num ele, prenumele, u*,

Inginerul cadastral Gudima F y  •
(semnătură, numele, pfeiiumele, DSfs

întreprinderea licenţiata în domeniul 
urbanizmunul sau serviciile speciale ale APL Taranu^-^£

Semne convenţionale
0224 - numărul cadastral al terenului 
76/h - numărul poştal al clădirii


