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                    DECIZIE Nr. 3/21                                PROIECT 

 

din  __octombrie   2021 

 

"Cu privire la schimbarea categoriei de destinaţie a terenului cu  

nr cadstral 8901216217 din teren cu destinație „grădini”, 

în teren cu destinație „pentru construcții”” 

 

Având în vedere cererea  cet. Varvarici Serghei Onufrei a.n. 15.11.1967 c.p.0962506846233, 

privind schimbarea categoriei de destinaţie a terenului cu nr cadstral 8901216217 cu suprafața de 

0,1608 ha,  situat pe strada Dacia f.nr. din or.Telenești  din teren cu destinație „grădini”,în teren 

cu destinație „pentru construcții”, avizul pozitiv al comisiei de specialitate pentru 

agricultură, ecologie, urbanism şi amenajarea teritoriului din ___ octombrie 2021, ", în 

conformitate cu prevederile art. 39 al Codului Funciar al Republicii Moldova nr. 828 din 

25.12.1991, pct. 24, 32 și 33 al Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a 

destinației și schimb de terenuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1170 din 25.10.2016, 

Art. 14 al. (2), lit. e) al Legii privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, 

Consiliul orăşenesc Teleneşti, 

DECIDE: 

 

1. De a schimba categoria destinației terenului cu nr. cadastral 8901216217 cu suprafața de 

0,1608 ha, amplasat în intravilanul or. Telenești strada Dacia f/nr din teren cu destinație 

"grădini" în teren cu destnația “pentru construcții”. 

2. Controlul asupra îndeplinirii prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina 

comisiei pentru agricultură, ecologie, irbanism şi amenajarea teritoriului.  

3. 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 schimbarea categoriei de destinaţie a terenului cu  

nr cadstral 8901216217 din teren cu destinație „grădini”, 

în teren cu destinație „pentru construcții”” 
 

  

    Avînd în vedere adresarea cet. Varvarici Serghei Onufrei a.n. 15.11.1967 

c.p.0962506846233, proprietar al terenului cu nr. cadastral 8901216217 cu 

suprafața de 0,1608 ha, privitopr la modificarea cagoriei de destinație a terenului 

situat în intravilanul or.Telenești, str. Dacia f.nr. din teren cu destiția,,grădini,, în 

teren cu destinația ,,construcții,, în conformitate cu prevederile art.39 al CF al 

R.M. nr.828 din 25.12.1991, pct.24,32 și 33  al Regulamentului  cu privire modul 

de  transmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri, aprobat prin  H.G. 

nr. 1170 din 25.10.2016 în temeiul art.14 al.(2) lit.e) , al Legii  privind APL 

nr.436-XVI din 28.16.2006 privind  Administrația Publică Locală.  

 

Se propune: 

 
     De a trece terenul cu nr. cadastral 8901216217  cu suprafața de 0,1608 ha 

modul de folosință ,,gradini,, situat în intravilanul Primăriei, în categoria 

terenurilor din intravilanul localității, modul de folosință pentru ,,Construcții,, 

proprietar Varvarici Serghei Onufrei a.n. 15.11.1967c.p. 0962506846233 

   

 

               Specialist la primărie        Mihail Zară 
 


