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PROIECT 

DECIZIA № 3/24 

din __ octombrie 2021 
 

"Cu privire la iniţierea procedurii de anulare din baza  

grafică și stingerea din Registrul bunurilor imobile a  

terenului cu nr. cadastral  8901215032” 

 

Având în vedere cererea dlui  Bodrug Ion privitor la radierea și stingerea din Registrul 

bunurilor imobile a terenului cu nr. cadastral 8901215032 cu suprafața  0,007 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, având în vedere avizul pozitiv al Comisiei de specialitate pe problemele 

agricultură, urbanism și amenajarea teritoriului din ___ octombrie 2021, Consiliul 

orăşenesc Teleneşti 

 

DECIDE: 

 

1. Se intervine pe lângă I.P.”Agenția Servicii Publice Service „ Serviciul cadastral 

teritorial Teleneşti de a radia din baza de date grafică și stingerea din registrul 

bunurilor, a bunului - terenul cu nr. cadastral 8901215032 cu suprafaţa de 0,007 

ha. 

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 inițierea procedurii de radiere 

 din baza grafică și stingerea din Registrul Bunurilor Imible 

 a terenului cu nr cadastral 8901215.032 

 

Examinând cererea depusă de cet. Bodrug Ion Ivan, privitor la radierea din baza 

grafică și stingerea din RBI a imobilului cu nr. cadastral 8901215.032, deoarece după 

modificarea hotarelor imobilului cu nr. cadastral 8901215.009, terenul cu nr cadastral 

8901215032 este înregistrat pe terenul modificat, în conformitate cu art. 14 al.2 lit. b, 

e, art. 74 alin. 4 al Legii privind APL nr. 436/2006, al legii bunurilor imobile nr. 

1543/1998, se propune: 

De a solicita I.P. Agenția Servicii Publice, Serviciului Cadastral Teritorial Telenești de 

a radia din baza grafică de date și stingirea din R.B.I. terenul cu nr. cadastral 

8901215032 cu suprafața de 0,007 (zero întreg zero zero șapte) ha. 
 

 

 

 

Specialist                                        Mihail ZARĂ 

 


