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PROIECT  
DECIZIA № __ 

din __ august 2020 
 

"Cu privire la modificarea deciziei nr.2/7 din 18 iulie 2020 

Cu privire la  iniţierea procedurii de anulare din baza  

grafică și stingerea din Registrul bunurilor imobile a  

terenului cu nr. cadastral  8901229304” 

 

 Având în vedere necesitatea formării unei Platforme industriale 

multifuncționale cu suprafața de 10 ha, 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, art.66 alin. (3) al Legii nr. 100 din 

22.12.2017 cu privire la actele normative, având în vedere avizul pozitiv al Comisiei 

de specialitate pe problemele agricultură, urbanism și amenajarea teritoriului din 

______2020, Consiliul orăşenesc Teleneşti 

 

DECIDE: 

1. Se modifică decizia Consiliului orășenesc nr.2/7 din 18 iulie 2020 Cu privire la  

iniţierea procedurii de anulare din baza grafică și stingerea din Registrul 

bunurilor imobile a terenului cu nr. cadastral  8901229304” după cum urmează 

Pct 1 al deciziei va avea următorul conținut: 

Se abrogă lit.c) a anexei nr.1 a deciziei Consiliului orășenesc Telenești     

nr.3/3 din 05.08.2013 “Cu privire la înregistrarea dreptului de proprietate 

asupra terenurilor proprietate publică domeniul privat” 

Pct 1și 2 vor deveni respectiv pct.2 și pct.3  

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

locale. 

 

 

Preşedinte de şedinţă          

 

 

Secretar al Consiliului     Nicolae NASTAS 

 

 
 

 



 

Notă informativă 
 

 

“Cu privire la modificarea deciziei nr.2/7 din 18 iulie 2020 

Cu privire la  iniţierea procedurii de anulare din baza  

grafică și stingerea din Registrul bunurilor imobile a  

terenului cu nr. cadastral  8901229304”. 

 

 

Având în vedere necesitatea formării unei platforme industriale 

multifuncționale cu suprafața de 10 ha, în conformitate cu art. 14 alin. 2 lit (b, e), art. 

74 alin 4, al Legii privind administrația publică locală nr. 436/2006, al Legii 

cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998, art.66 alin. (3) al Legii nr. 100 din 

22.12.2017 cu privire la actele normative,.   

 

 

Se propune: 

 

 

De a modifica decizia Consiliului orășenesc nr.2/7 din 18 iulie 2020 Cu privire la  

iniţierea procedurii de anulare din baza grafică și stingerea din Registrul bunurilor 

imobile a terenului cu nr. cadastral  8901229304” după cum urmează> 

Pct 1 al deciziei va avea următorul conținut: 

Se abrogă lit.c) a anexei nr.1 a deciziei Consiliului orășenesc Telenești     

nr.3/3 din 05.08.2013 “Cu privire la înregistrarea dreptului de proprietate 

asupra terenurilor proprietate publică domeniul privat” 

Pct 1și 2 al deciziei vor deveni respectiv pct.2 și pct.3  
 

 

 

 

Specialist                                        Mihail ZARĂ 

 


