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DECIZIA №   3/12 

din  ______   2019 
 

"Cu privire la schimbarea  categoriei de destinaţie   

a terenului  cu nr.cadastral  8901230040 ” 

 

 Având în vedere adresarea cet.Popov Veaceslav, proprietar  al terenului cu 

numărul cadstral 8901230040 cu suprafaţa de 0,1275 ha, privitor la modificarea 

categoriei de destinaţie a terenului cu nr.cadastral 8901230040 situat în intravilanul s. 

Mihalaşa,  din teren cu destinaţie „grădini” în teren cu destinaţie „construcţie”, care 

conform deciziei Consiliului orăşenesc Teleneşti nr.5/10 din 20 septembrie 2001 unde 

se afla casa de locuit a cetăţeanului Popov Veaceslav la efectuarea înregistrării 

lucrărilor masive au fost comise erori şi în loc de teren cu destinaţie „construcţii” a 

fost înregistrat ca teren cu destinaţie „grădini”, în conformitate cu prevederile  art.39  

al Codului Funciar al Republicii Moldova nr. 828 din 25.12.1991, pct. 24, 32 şi 33 al 

Regulamentului  cu privire la modul de transmitere , schimbare a destinaţiei şi schimb 

de  terenuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1170 din 25.10.2016, art.14  alin 

(2) lit.e) al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,  

avînd în vedere avizul pozitiv al Comisiei de specialitate pe problemele  agricultură, 

urbanism și amenajarea teritoriului din  __________   2019, Consiliul orăşenesc 

Teleneşti 

DECIDE: 

 

1. Se modifică categoria de destinaţie a terenului cu nr.cadastral 8901230040 situat 

în intravilanul s. Mihalaşa, proprietar Popov Veaceslav, din teren cu destinaţie 

„grădini” în teren cu destinaţie „construcţie”. 

2. Specialistul pentru reglementarea regimului funciar la primărie dl  

ZARĂ Mihai, va prezenta  decizia Serviciului cadastral teritorial Teleneşti 

pentru efectuarea modificărilor înscrierilor în Registrul bunurilor imobile 

referitor la statutul terenurilor. 

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

prevederilor prezentei decizii. 

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

 

Preşedinte de şedinţă    Vladimir BABEI 

 

 

Secretar al Consiliului     Nicolae NASTAS  


