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                                                                                                                       PROIECT 
DECIZIA №   1/9 

din  __mai 2020 
 

"Cu privire la schimbarea modului de folosință a 

 terenului cu nr. cadastral  8901105161 situat în 

 extravilanul primăriei din teren cu modul de 

 folosință “Grădini”  în teren cu modul de  

folosință „Agricol” 

 Având în vedere adresarea cet.Josanu Efim, domiiliat în s. Mihalașa Nouă 

proprietar  al terenului cu numărul cadstral 8901105161 cu suprafaţa  0,25 ha, privitor 

la modificarea  destinaţiei dn  teren  cu modul de folosință „grădini” în teren cu 

destinaţie „agricol”, care conform deciziei Consiliului orăşenesc Teleneşti nr.5/2 din 

01.08. 1996 la efectuarea înregistrării lucrărilor masive au fost comise erori şi în loc 

de teren cu modul de folosință  „agricol” a fost înregistrat ca teren cu modul de 

folosință „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 ___________  2020, Consiliul orăşenesc Teleneşti 

DECIDE: 

1. Se modifică categoria de destinaţie a terenului cu nr.cadastral 8901105161cu 

suprafața de 0,25 ha situat în extravilanul primăriei or.Telenești, proprietar 

Josanu Efim, din teren cu destinaţie „grădini” în categoria de terenuri cu modul 

de folosință „agricol”. 

2. Specialistul pentru reglementarea regimului funciar la primărie dl  

ZARĂ Mihai, va prezenta  decizia I.P “Agenția Servicii Publice” Serviciul 

cadastral Teritorial Telenești pentru efectuarea modificărilor înscrierilor în 

Registrul bunurilor imobile referitor la statutul terenurilor. 

3. 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 schimbarea  modului de folosință a terenului cu nr. cadastral 

8901105161 situat în extravilanul primăriei din teren cu  modul de folosință 

ˮGrădini” în teren cu modul de folosință ˮAgricol” 

 

 Avînd în vedere adresarea cet. Josanu Efim, domiciliat în sat. Mihălașa Nouă, 

str. Dmitrie Cantemir nr. 42 , proprietar al terenului cu nr. cadsatral 8901105161 cu 

suprafața 0,25 ha privitor la modificarea destinației din teren cu modul de folosință 

ˮGrădini” în teren cu modul de folosință ˮAgricol”, care conform deciziei 5/2 din 

01.08.1996 la efectuarea înregistrării masive au fost comise erori și în loc de teren cu 

modul de folosință ˮAgricol”, a fost înregistrat ca teren cu modul de folosință 

ˮGrădini” în conformitate cu prevederile art. 39 CF. Al RM 828 din 25.12.1991, p. 

24,32 și 33 al Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbarea 

destinației și schimb de terenuri aprobat prin G.V. nr. 1170 din 25.10.2016, art. 34 al 

legii cu privire la APL nr. 436-XVI din 28.12.2006.  

Se propune: 

 

1. De a trece terenul cu nr. cadastral 8901105161 cu modul de folosință ˮGrădini ˮ 

cu suprafața de 0,25 ha situat în extravilanul primăriei or. Telenești, în categoria 

de terenuri cu modul de folosință ˮAgricolˮ.  

 

 

 

Specialist                                        Mihail ZARĂ 
 

 

 


