
 

DECIZIE Nr.6/2                         PROIECT 

din  21 decembrie 2020 

 

„Cu privire la formarea bunului imobil” 

 

În temeiul art.17 din Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr.354-XV din 

28.10.2004,  art.14 alin (2) lit b)- lit.e), art.19 alin.(4) și art.17 alin. (3 ) din  Legea 

privind administrația publică locală nr 436-XVI din 28.12.2006, având în vedere avizul 

pozitiv al comisiei de specialitate pentru agricultură, ecologie, urbanism și amenajarea 

teritoriului din 11decembrie 2020, Consiliul orăşenesc Teleneşti, 

 

DECIDE: 

 

1. Se formează din bunurile imobile, înregistrate în Registrul bunurilor imobile cu 

nr.cadastral 8901229314, adresa orașul Telenești, strada Alexandru Donici f/nr.,  cu 

suprafața de 8,0004 ha, categoria de destinație teren din intravilanul localității, modul de folosință 

pentru construcție,  proprietate publică a unității administrativ teritoriale Telenești  

și bunul imobil  cu nr. cadastrale 8901229183, adresa  orașul Telenești, strada Alexandru 

Donici f/nr.,  cu supafața de 2,3898 ha, categoria de destinație teren din intravilanul localității, 

modul de folosință pentru construcție,  proprietate publică a unității administrativ teritoriale 

Telenești următorul bun imobil, 

1.1  bunul imobil cu nr.cadastral 8901229315, adresa  orașul Telenești, strada Alexandru 

Donici f/nr.,  cu suprafața de 10,3902 ha, categoria de destinație teren din intravilanul localității, 

modul de folosință pentru construcție,  proprietate publică a unității administrativ teritoriale 

Telenești,  pentru amplasarea Platformei Industriale Multifuncționale . 

2. IP „Agenția Servicii Publice”, Depar tamentul Cadastru S.C.T.Telenești va înregistra 

bunul imobile nou format. 

3. După înregistrarea obiectului la IP „Agenția Servicii Publice”, Departamentul Cadastru 

S.C.T.Telenești, d-nul M.Zară specialist pentru reglementarea regimului funciar al 

primăriei or.Telenești, va efectua înscrierile necesare în registrul cadastral al primăriei.  

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

 

                   Preşedinte de şedinţă                              

                       

                   Secretar  al Consiliului                                               Nicolae NASTAS  
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