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PROIECT 
DECIZIA № 3/8 

din  __ octombrie 2021 

 

"Cu privire la iniţierea  procedurii de formare  

a bunurilor imobile  noi proprietate publică 

 domeniul privat” 
 

 În scopul inventarierii loturilor de pămînt din teritoriul primăriei oraşului Teleneşti în scopul 

formării bunurilor imobile noi pentru randamentizarea gestionării terenurilor proprietată publică, în  

conformitate cu art. 1 al Legii cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale 

nr. 523- XIV din 16.07.1999, art. 74 (4) , 76 alin. 1,  al Legii privind administraţia publică locala nr. 

436- XVI din 28.12.2006, art. 5 alin. 3 al Legii privind terenurile proprietate publică şi delimitarea 

lor , art. 5, 28 al Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XII din 25.02.1998, , art. 7, 8 din 

Legea nr. 354-XV privind formarea bunurilor imoblie din 28.10.2004, art. 9 alin. 2 lit. (f), art. 10 

alin. 7 al Legii nr. 121-XVI privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice din 04.05.2007, 

, avizul pozitiv al comisiei pentru agricultură, ecologie,urbanism şi amenajarea teritoriului din 06  

septembrie 2021,  Consiliul orăşenesc Teleneşti 

 

DECIDE: 

 

1. Se acceptă iniţierea  lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică a UAT 

Telenești, din zona cadastrală 8901 amplasate în intravilanul și extravilanul primăriei 

orașului Telenești  cu ulterioara înregistrare a terenurilor de Agenția Servicii Publice 

(departamentul cadastral Telenești). 

2. Se pune în sarcina specialistului primăriei ( Dl Mihai Zară) de a fi prezent în teren la 

executarea lucrărilor de delimitare  și de comun acord cu Agenția Servicii Publice 

(departamentul cadastral Telenești) a  forma bunuri imobile noi cu atribuirea numerelor 

cadastrale conform rezultatelor inventarierii. 

3. Controlul asupra îndeplinirii prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina primarului 

oraşului, dl Vadim Lelic. 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă     

 

Secretar al Consiliului      Nicolae NASTAS     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

"Cu privire la iniţierea  procedurii de formare  

a bunurilor imobile  noi proprietate publică 

 domeniul privat” 
 

 În scopul inventarierii loturilor de pămînt din teritoriul primăriei oraşului Teleneşti în scopul 

formării bunurilor imobile noi pentru randamentizarea gestionării terenurilor proprietată publică, în  

conformitate cu art. 1 al Legii cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale 

nr. 523- XIV din 16.07.1999, art. 74 (4) , 76 alin. 1,  al Legii privind administraţia publică locala nr. 

436- XVI din 28.12.2006, art. 5 alin. 3 al Legii privind terenurile proprietate publică şi delimitarea 

lor , art. 5, 28 al Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XII din 25.02.1998, , art. 7, 8 din 

Legea nr. 354-XV privind formarea bunurilor imoblie din 28.10.2004, art. 9 alin. 2 lit. (f), art. 10 

alin. 7 al Legii nr. 121-XVI privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice din 04.05.2007. 

 

 

SE PROPUNE: 

 

1. De a accepta iniţierea  lucrărilor de delimitare în mod selectiv a terenurilor proprietate 

publică a UAT Telenești, din zona cadastrală 8901 amplasate în intravilanul și extravilanul 

primăriei orașului Telenești  cu ulterioara înregistrare a terenurilor la I.P ,, Agenția Servicii 

Publice’’ (Oficiul  Cadastral Teritorial Telenești). 

 

 

 

 

Specialist al primăriei                                                           Mihail  ZARĂ  


