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                                DECIZIA №  2/6                                      proiect 

din   martie  2019 
 

"Cu privire la declararea  dreptului de  

proprietate  asupra terenurilor proprietate  

publică” 

 

 În scopul gestionării  raţionale a patrimoniului administraţiei publice locale, în  

conformitate cu art.1 al Legii cu privire la proprietatea publică a unităților 

administrativ-teritoriale nr.523-XIV din 16.07.1999,  art.14 (2) lit.b) , art. 74 (4), 75 

76 alin.1, art.77 (4),  al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 

28.12.2006, art.5 alin.3 al Legii privind terenurile proprietate publică și delimitarea 

lor, art. 4, 5, 28 al Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XII din 25.02.1998, 

art.5, 16 al Legii nr.29 din 05.04.2018 privind delimitarea proprietăţii publice,  art.10 

al Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii 

publice, avînd în vedere avizul pozitiv al Comisiei de specialitate din   martie  2019, 

Consiliul orăşenesc Teleneşti 

DECIDE: 

 

1. Se aprobă materialele lucrărilor de delimitare în mod selectiv cu stabilirea 

hotarelor, planurilor geometrice și procesele verbale cu privire la delimitarea 

terenurilor agricole  proprietate publică a UTA Telenești cu numerele cadastrale 

8901107.214, suprafața 1.128 ha  și  nr.cadastral 8901107.215,suprafața 1 ha 

situate în extravilanul  orașului Telenești. 

2. Se declară proprietate  publică din domeniul privat terenurile cu numerele 

cadastrale 8901107.214 suprafața 1.128 ha  și  nr.cadastral 8901107.215, 

suprafața 1 ha, situate în extravilanul  orașului Telenești. 

3. Se obligă specialistul pentru reglementarea regimului funciar la primărie dl  

ZARĂ Mihai, să înregistreze aceste bunuri imobile și drepturile asupra lor la 

I.P.”Agenția Servicii Publice” la SCT  Telenești. 
4. Se alocă mijloace financiare de la art.222960”Servicii Cadastrale ”în scopul 

executării lucrărilor  

5. Primarul orașului dl Vadim LELIC va duce controlul asupra îndeplinirii 

prevederilor prezentei decizii. 

                 Au votat: Pentru – ; Contra –  ; S-au abtinut – . 

 

Preşedinte de şedinţă     

 

Secretar al Consiliului     Nicolae NASTAS 


