
 

Republica Moldova 

Consiliul Orăşenesc Teleneşti 

Raionul Teleneşti 
 

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 

 

P R O I E C T  
DECIZIA №   1/7 

din  __ mai  2020 
 

"Cu privire la iniţierea procedurii de anulare din baza  

grafică   a terenului cu nr. cadastral  8901220264 ” 

 

 Având în vedere că la elaborarea Dosarului tehnic al bunului inmobil cu 

nr.cadastral 8901220264 cu suprafața de 0,0117 ha din str.Alexandru Plămădeală 

nr.29 A, or Telenești de către “Marinelly – Prim” s-au comis erori de executare a 

lucrărilor cadastrale care au fost depistate după recepționarea Dosarului tehnic al 

bunului imobil dat în conformitate cu art. 14 alin.2 lit (b, e), art. 74 alin 4,  al Legii 

privind  administraţia  publică  locală nr.436/2006,  al Legii cadastrului bunurilor 

imobile nr.1543/1998, având în vedere avizul pozitiv al Comisiei de specialitate pe 

problemele  agricultură, urbanism și amenajarea teritoriului din    __________ 2020, 

Consiliul orăşenesc Teleneşti 

 

DECIDE: 

 

1. Se intervine pe lângă I.P.”Agenția Servicii Publice Service „ Serviciul cadastral 

teritorial Teleneşti de a  anula  din baza grafică   terenul cu nr. cadastral 

8901220264 cu suprafaţa de 0,0117 ha şi stingerea din registrul bunurilor 

imobile și anume: 

- Dosarul tehnic pentru bunul imobil 8901220164 în întregime(Actul de 

stabilire a hotarelor de teren în scopul elaborării planului geometric și planul 

geometric al bunului imobil). 

2. Prezenta decizie întră în vigoare la data includerii în Registrul de stat a actelor 

locale. 

 

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

 

Preşedinte de şedinţă          

 

 

Secretar al Consiliului     Nicolae NASTAS 

 

 



Notă informativă 

 

 

"Cu privire la inițierea procedurii de anulare din baza grafică a terenului cu nr. 

cadastral 8901220264ˮ.  

 

 

 

 Avînd în vedere că la elaborarea Dosarului tehnic al bunul imobil cu nr. 

cadastral 8901220264 cu suprafața de 0,0117 ha din str. Alexandru Plămădeală nr. 29 

A, or. Telenești de către ˮMarinelly-Prim ˮ S.R.L. s-au comis erori de executare a 

lucrărilor cadastrale care au fost depistate după recepționarea Dosarului tehnic al 

bunului imobil dat, în conformitate cu art. 14, art. 74 alin. 4 al Legii cu privire la 

Administrația Publică Locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, al Legii Cadastrului 

bunurilor imobile nr. 1543-XII din 25.02.1998,  

 

 

Se propune: 

 

1. De a interveni pe lîngă I.P. ˮAgenția Servicii Publiceˮ Serviciul Cadastral 

Teritorial Telenești de a anula din baza grafică terenul cu nr. cadastral 

8901220264 cu suprafața de 0,0117 ha și stingerea din Registrul bunurilor 

imobile și anume:  

2. –Dosarul tehnic pentru bunul imobil 8901220164 în întregime ( Actul de 

stabilire a hoatrelor de teren în scopul elaborării planului geometric și planul 

geometric al bunului imobil).  

 

 

 

 

 

 

Specialist                                        Mihail ZARĂ 
 


