
Republica Moldova 

ConsiliulOrăşenescTeleneşti 

RaionulTeleneşti 
MD 5801, or.Teleneşti, str.31August № 8 

Tel: (258) 2-25-30, 2-20-88 

Fax: (258) 2-26-41 

e-mail:primariatelenesti@gmail.com  

Республика Молдова 

Теленештский городской совет 

Теленештского Района 

MД 5801, г Теленешть, ул.31 Августа, 

8 

Тел : (258) 2-25-30, 2-20-88 

Факс: (258) 2-26-41 

e-mail:primariatelenesti@gmail.com 

 

 PROIECT 
D E C I Z I E  1 / 2  

 

din ___ ianuarie 2019 

 

"Cu privire la stabilirea intravilanului 

Localității primăriei orașului Telenești" 

Examinând materialele de stabilire a hotarelor intravilanului  localității primăriei orașului 

Telenești, întocmite de către I.P. “Agenția Servicii Publice” reieșind din Legea cu privire la 

sistemul de adrese nr.151 din 14.07.2017, Legea Cadastrului bunurilor  imobile nr.1546 – 

XIII din 25 februarie 1998 și Hotărârea Guvernului nr.1518 din 17 decembrie 2003 privind 

crearea sistemului informațional automatizat „Registrul de Stat al unităților administrativ - 

teritoriale  și al străzilor din localitățile de pe teritoriul Moldovei” ținând cont de 

propunerile consiliului orășenesc Telenești, în conformitate cu prevederile art.10 din Codul 

Funciar nr.828 – XII din 25 decembrie 1991 și în temeiul art.14 alin (1) din Legea privind 

administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 , având în vedere avizul pozitiv al 

comisiei de specialitate agricultură, ecologie, urbanism și amenajarea teritoriului din  ___ ianuarie   

2019, Consiliul orășenesc Telenești, 

                                                DECIDE: 

1. Se modifică Planul Urbanistic general al localităților Telenești, Mihalașa și Mihalaș Nouă  

conform planurilor de stabilire a hotarelor. 

2. Se aprobă: 

a) Materialele de stabilire a hotarelor intravilanului satului Mihalașa raionul Telenești cu suprafața 

totală de 173 ha, conform planului anexat. 

b) Materialele de stabilire a hotarelor intravilanului satului Mihalașa-Nouă raionul Telenești cu 

suprafața totală de 46,96  ha, conform planului anexat. 

c) Materialele de stabilire a hotarelor intravilanului orașului Telenești raionul Telenești cu suprafața 

totală de 575,80 ha, conform planului anexat . 

3. După  aprobarea materialelor de către Consiliul orășenesc , primăria orașului va perfecta în 

modul stabilit și va prezenta IP „Agenția Servicii Publice ” dosarul de stabilire a hotarelor 

intravilanului localității primăria orașului Telenești pentru înregistrare în Registrul de Stat a 

Unităților administrativ – teritoriale și al adreselor. 

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Victor Bogdan. 

           
       Preşedinte de şedinţă      

 

  

         Secretar al Consiliului     Nicolae NASTAS 


