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Cu privire la declararea terenului 
proprietate publică din dom eniul public

în  tem eiul art. 320, art. 321 din Codul Civil al Republicii M oldova, art. art.3 (2), 14 (1), 
(2) b), (3), 74, 75 ale Legii privind adm inistraţia publică locală nr.436-X V I din 28.12.2006, art. 
art. 1 (6), 2, 3, 4, 9 (1), (2) ale Legii privind proprietatea publică a unităţilor adm inistrativ- 
teritoriale nr.523 din 16.07.1999, art. 9(1), (2), art.9 (3) a), art. 11, art. 12 alin. i) şi j)  ale Legii 
privind adm inistrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.121 din 04.05.2007, art.4 lit. (g) şi 
(K) ale Legii privind descentralizarea adm inistrativă nr.435 din 28.12.2006, art. 1, art.5 (1) (3), 
art.8 ale Legii privind terenurile proprietate publică şi delim itarea lor nr.91-X V I din 05.04.2007,

1. Se aprobă suprafaţa de 0,0091 ha şi hotarele terenului din str. Unirii 144/C, conform  
planului geom etric al bunului im obil din data 31.07.2015, elaborat la scara 1:500, cod cadastral 
6401106239, aprobat de prim ar (se anexează).

2 .Se declară proprietate publică din dom eniul public al U nităţii A dm inistrativ Teritoriale 
Orhei, terenul cu destinaţia pentru construcţii, din str. Unirii 144/C, cod cadastral 6401106239, 
cu suprafaţa de 0,0091 ha.

3.Specialiştii în  reglem entarea regim ului proprietăţii funciare vor înregistra prezenta 
decizie la O CT Orhei.

4. Sursa de acoperire a cheltuielilor pentru înregistrarea bunului im obil se determ ină din 
contul alocaţiilor bugetare planificate în  anul 2015 pentru lucrările ce ţin de activitatea 
serviciului cadastral.

5.Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprim arului oraşului Orhei 
Reghina A PO STO LO V A .

CO N SILIU L ORĂŞENESC D E C I D E :

Preşedintele şedinţei ni PISOV

Secretar al
Consiliului orăşenesc Orhe JR A C O V SC H I


