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mun. Orhei

Cu privire la declararea terenului
proprietate publicd din domeniul privat

In temeiul art.3(2), 14(1), (2) litera b), (3), 74(4),76(I) ale Legii privind administrafia
publicd local5 nr.436-XVI din 28.12.2006; art.s, 28 ale Legii cadastrului bunurilor imobile
nr.1543 din 25.02.1998; art.9(1), (2), art.9(3) litera a) ale Legii privind administrarea qi

deetatizarea proprietdfii publice nr.l2l din 04.05.2007; art.320, arL.32l din Codul Civil al

Republicii Moldova; art.4 lit.(g) din Legea privind descentralizarea administrativa nr.435 din
28.12.2006; Legea privind delimitarea proprieta{ii publice nr.29 dtn 05.04.2018,

CONSILIUL MLINICIPAL ORHEI D E C I D E:

1. Se aprobd suprafala de 0,0069 ha qi hotarele terenului din str. V. Lupu 231a, conform
planului geometric din data 09.07.2018, elaborat la scara l: 500, cod cadastral 6401401170,
coordonat cu primarul mun. Orhei (se anexeazd).

2. Se declard proprietate publicd din domeniul privat al unitAlii administrativ teritoriale
Orhei, teren cu destina{ia pentru construclii, din str. V. Lupu 23|a, cod cadastral 6401401170, cu
suprafala de 0,0069 ha.

3. Prezenta decizie serveqte drept temei pentru inregistrarea gi/sau modificarea
inscrierilor in Registrul bunurilor imobile a Serviciului Cadastral Teritorial Orhei.

4. Sursa de acoperire a cheltuielilor pentru inregistrarea bunului imobil se determinA din
contul. alocafiilor bugetare planificate in anul 2018 pentru lucrdrile ce {in de activitatea
serviciului funciar.

5. Controlul asupra executdrii prezentei decizii revine viceprimarului municipiului Orhei
dna Reshina APOSTOLOVA.
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Contrasemnat:
Secretar al
Consiliului municipal Orhei Ala BURACOVSCHI



PLANUL GEOMETRIC

Numirul cadastral 640140t.110

AmplasamentuL bunului

I 70 - numarul cadastral a! terenului

0 I - numarul cadastral al cladirii

Caracteristicile tehnice ale bunului imobil

64-u4o1.170 Teren 0.0069 ha Pentru constructii Pentru constructii

6401401 .170.01 construclie Aa,1mn Constructie (Comerciala)
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