
Republica Moldova

Consiliul 
orăşenesc Orhei

PecnySjiHKa MojinoBa

OpxeftcKMM 

ropoflCKon Co bct

D E C I Z I E

30.07.2015 6.9.2
______________  nr._________

or.Orhei
r. Opxeft

Cu privire la aprobarea suprafeţei şi hotarelor
terenului şi transm iterea dreptului
de proprietate asupra terenului aferent caselor de locuit

In tem eiul a r t . l l  Codul Funciar, art.14 din Legea privind adm inistraţia publică locală 
nr.436-X VI din 28.12.2006, Regulam entul cu privire la m odul de transm itere în proprietate 
privată a loturilor de păm înt de pe lîngă casă în localităţile urbane, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr.984 din 21.09.1998, Legea privind adm inistrarea şi deetatizarea proprietăţii 
publice nr. 121-XVI din 04.05.2007, exam inând cererea cet. E lena M U N TEA N , dom iciliată în 
or. Orhei, satul Selişte privind transm iterea dreptului de proprietate asupra lotului, luând în 
consideraţie Extrasul din Registrul bunurilor im obile pentru efectuarea tranzacţiilor nr. 
6401/15/23356 din 20.07.2015,

CO N SILIU L ORĂŞENESC D E C I D E :

1. Se aprobă suprafaţa de 0,0659 ha şi hotarele terenului aferent caselor de locuit din str. 
V ictoriei 47, conform  planului cadastral al bunului im obil din 05.06.2015, elaborat la scara 
1:500, cod cadastral 6401405219 (se anexează).

2. Se declară proprietate publică din dom eniul privat al unităţii adm inistrativ-teritoriale 
Orhei, terenul cu destinaţia pentru construcţii din str. V ictoriei 47, cod cadastral 6401405219, cu 
suprafaţa de 0,0659 ha.

3. Se transm ite în hotare generale cet. Elena M U N TEA N  dreptul de proprietate privată 
asupra terenului aferent caselor de locuit din str. V ictoriei 47, cod cadastral 6401405219. cu 
suprafaţa de 0,0659 (zero întreg şase sute cincizeci şi nouă zecimi de m iim i) ha.

4. Se obligă cet. E lena M U N TEA N  :
- să înregistreze prezenta decizie la Inspectoratul Fiscal şi la Oficiul Cadastral Teritorial

Orhei.
5. C ontrolu’ ' ' 'm ărului oraşului Orhei d
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