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PROIECT 

 

DECIZIE Nr. 1/8 

 

din __mai 2020 
 

"Cu privire la schimbarea destinaţiei bunului imobil  

cu nr cadstral 8901217016.01  din “Construcție specială” 

  în „Depozit”. 
 

Avînd în vedere cererea Î.I  ”Vasile Efim Begu” cu adresa juridică 

or.Teleneşti str. Ștefan cel Mare și Sfînt 8/14 privind schimbarea destinaţiei 

bunului imobil cu nr cadstral 8901217016.01 care se află în proprietatea Î.I  

”Vasile Efim Begu” conform contractului de vânzare-cumpărare nr.1733 din 

18.05.2007, amplasat pe str.Petru Rareș 4, din “construcție specială”   în 

„depozit” ,  luând în considerație  Studiul de Fundamentare   elaborat de 

Întreprinderea Municipală Orhei Proiect în luna februarie 2020, avizul pozitiv al 

comisiei de specialitate pentru Agricultură, Ecologie, Urbanism şi 

Amenajarea teritoriului din _______  2020, în temeiul art. 54 din Legea privind 

principiile urbanismului şi amenajării teritoriului nr. 835-XIII din 17.05.1996; pct. 

29 al Regulamentului privind autorizarea funcţionării şi schimbării destinaţiei 

construcţiilor şi amenajărilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 306 din 

30.03.2000; art. 14 alin (2) lit. f), al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Teleneşti  
 

DECIDE: 
 

1. Autorizarea schimbării destinaţiei bunului imobil cu nr cadstral 

8901217016.01 amplasat în oraşul Teleneşti  str. str.Petru Rareș 4, 

proprietar Î.I  ”Vasile Efim Begu” din “construcție specială”   în 

„depozit”, cu suprafaţa totală de 318 m.p.  

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

actelor locale. 
     AU VOTAT: Pentru – ; Contra – ; S-au abţinut –  . 

 
 

        Preşedinte de Şedinţă         
 

 

             Secretar al Consiliului       Nicolae NASTAS 



Notă informativă 

 

 

"Cu privire la schimbarea destinației bunui imobil nr. cadastral 8901217016.01 

din ˮConstrucție specialăˮ în ˮDepozit”.  

 

 

 

 Avînd cererea Î.I. ˮVasile Efim Beguˮ  or. Telenești, str. Ștefan cel Mare și 

Sfînt 8/14 privind schimbarea destinației imobilului cu nr. cadastral 

8901217016.01 care se află în proprietatea Î.I. ˮVasile Efim Beguˮ, conform 

contractului de vînzare- cumpărare cu nr. 1733 din 18.05.2007, amplasat pe strada 

Petru Rareș, 4 din   ˮConstrucție specialăˮ în ˮDepozit”.  

 

 

Se propune: 

 

1. De a autoriza schimbarea destinației imobilului cu nr. cadastral 

8901217016.01 din ˮConstrucție specialăˮ în ˮDepozit”. 

 

 

 

 

 

 

Specialist                                        Mihail ZARĂ 
 


