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DECIZIA № 1/11          PROIECT 

din __ martie 2022 
 

"Cu privire la iniţierea procedurii de anulare din baza  

grafică și stingerea din Registrul bunurilor imobile a  

terenului cu nr. cadastral  8901219119”  

 

Având în vedere cererea S.A. ,, Constructorul din Telenești’’, cu privire la radierea din 

baza grafică și stingerea înscrisului din Registrul bunului imobil pentru terenul cu nr. 

cadastral 8901219119 cu suprafața de 0,014 ha amplasat în str. Ioan Vodă cel Viteaz, 

deoarece la efectuarea lucrărilor masive eronat, a fost format și înregistrat în baza 

Legii Cadastrului Bunurilor Imobile ca teren adiacent construcției nefinalizate ,, 

Fundație a unui bloc locativ’’ str. Ioan Vodă cel Viteaz cu nr. cadastral 8901219125 

care îi aparține cu drept de proprietate S.A. ,,Constructorul din Telenești’’ în 

conformitate cu art.14 al.2 lit.b,e, art. 74 al 4 al Legii nr. 436-2006  privind 

Administrația Publică Locală și a Legii Bunurilor Imobile nr.1543/1998.  

, 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 __ martie 2022, 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 8901219119 cu suprafaţa de 0,014 

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 imobile a 

terenul cu nr. cadastral 8901219119" 

 

 Examinînd cererea depusă de  S.A. ,, Constructorul din Telenești’’, cu 

privire la radierea din baza grafică și stingerea înscrisului din Registrul bunului 

imobil pentru terenul cu nr. cadastral 8901219119 cu suprafața de 0,014 ha 

amplasat în str. Ioan Vodă cel Viteaz, deoarece la efectuarea lucrărilor masive 

eronat, a fost format și înregistrat în baza Legii Cadastrului Bunurilor Imobile ca 

teren adiacent construcției nefinalizate ,, Fundație a unui bloc locativ’’ str. Ioan 

Vodă cel Viteaz cu nr. cadastral 8901219125 care îi aparține cu drept de 

proprietate S.A. ,, Constructorul din Telenești’’ în conformitate cu art.14 al.2 

lit.b,e, art. 74 al 4 al Legii nr. 436-2006  privind Administrația Publică Locală și a 

Legii Bunurilor Imobile nr.1543/1998.  

Se propune: 

1. De a solicita I.P. Agenția Servicii Publice ,,Servicii Cadastral Teritorial 

Telenești’’, de a radia din baza grafică de date și stingerea din Registrul 

Bunurilor Imobile a terenului cu nr. cadastral 8901219119 cu suprafața de 

0,014 ha. 

 

 

    Specialist al primărie       Mihail Zară  


