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Cu privire la formarea prin 
separare a bunului imobil

în conformitate cu Codul Funciar art.10, Legea privind administraţia publica locala nr.436- 
XVI din 28.12.2006,art.l4, Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr.354-XV din 28.10.2004, 
art.10,Legea privind descentralizarea administrativă nr.435 din 28.12.2006 art.4 pct (g), Legea privind 
terenurile proprietate publica şi delimitarea lor, nr.91-XVI din 05.04.2007, art.5 şi Legea privind 
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.l21-XVI din 04.05.2007, art.9, Legea privind 
actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale 
nr.317-XV din 18.07.2003,

CONSILIUL ORĂŞENESC ORHEI D E C I D E :

1. Se formează prin separare din bunul imobil cu codul cadastral 6401310079, cu suprafaţa 
totală de 0,0747 ha, situat în str. Valul lui Traian 46, două bunuri imobile noi, cod cadastral 
6401310186 cu suprafaţa 0,0310 ha conform planului cadastral (bunul imobil nou format) şi cod 
cadastral 6401310079 cu suprafaţa de 0,0437 ha, conform planului cadastral (bunul imobil iniţial 
modificat), coordonate cu primarul (se anexează).

2. Specialiştii în reglementarea regimului proprietăţii funciare vor înregistra prezenta 
decizie la OCT Orhei.

3. Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarului oraşului Orhei 
dl Valentin Munteanu.

Preşedintele şedinţei Vasile COSTIN

Secretarul Consiliului Ala BURACO V SCHI



ÎNTREPRINDEREA DE STAT "CADASTRU" 
OFICIUL CADASTRAL TERITORIAL . Q yfoei

Planul Cadastral (bunul imobil nou format) 

Data eliberării: 0 1-04.2013

Număr cadastral: 6401310186
Adresa (b i )* r'* Orhei com- sat-(sector) Orhei, str. Valul lui TraianNr. 46/a

Amplasarea bunului

Scara 1-500 Semne convenţionale
0186 - numărul cadastral al terenului

Caracteristicile tehnice a bunului imobil 46/a' numarulP°?tal al clădim

Cod Tipul_bunului Nlod_de_folosinta Suprafata_terenului
* Teren Pentru construcţii 0.031ha
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