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        DECIZIA №   2/17            PROIECT 

      
din  __ mai   2022 
 

"Cu privire la modificarea planului geometric  

a terenului cu nr. cadastral  8901220266 ” 

 

 Având în vedere cererea cet. Cănățui Maria, domiciliată în orașul Telenești 

strada Plămădeală nr. 2/2 privind modificarea planului geometric a terenului cu 

nr.cadastral 8901220266 cu suprafața de 0,0023 ha cei aparține cu drept de 

proprietate, în temeiul  art.74 alin. (4), al Legii  privind  administraţia  publică  locală  

nr.436/2006,  art.12 alin.2 lit. b)  al  Legii privind  delimitarea  proprietății publice nr. 

29/2018  având în vedere avizul pozitiv al Comisiei de specialitate din  __ mai  2022, 

Consiliul orăşenesc Teleneşti 

DECIDE: 

 

1. Se  modifică  planul  geometric prin reamplasare a terenului cu nr. cadastral 

8901220266 cu suprafaţa de 0,0023 ha amplasat în or.Teleneşti  str. 

Plămădeală nr. 2/2, ce  aparţine  cu drept de proprietate  cet. Cănățui Maria, 

cu menținerea hotarelor generale, fără  schimbarea suprafeţei  terenului, în 

scopul mării rii căii de acces dintre teren și blocul locativ. 

2. Specialistul  pentru  Reglementarea  regimului  funciar  al  Primăriei  

or.Teleneşti  dl.Mihail  Zară  va  executai prevederile prezentei  decizii.   

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 modificarea planului geometric  

a terenului cu nr. cadastral  8901220266 ” 

 

 Având în vedere cererea cet. Cănățui Maria, domiciliată în orașul Telenești 

strada Plămădeală nr. 2/2 privind modificarea planului geometric a terenului cu 

nr.cadastral 8901220266 cu suprafața de 0,0023 ha cei aparține cu drept de 

proprietate, în temeiul  art.74 alin. (4), al Legii  privind  administraţia  publică  locală  

nr.436/2006,  art.12 alin.2 lit. b)  al  Legii privind  delimitarea  proprietății publice nr. 

29/2018   

 

SE PROPUNE: 

 

1. De  a modifică  planul  geometric prin reamplasare a terenului cu nr. cadastral 

8901220266 cu suprafaţa de 0,0023 ha amplasat în or.Teleneşti  str. 

Plămădeală nr. 2/2, ce  aparţine  cu drept de proprietate  cet. Cănățui Maria, 

cu menținerea hotarelor generale, fără  schimbarea suprafeţei  terenului, în 

scopul măririi căii de acces dintre teren și blocul locativ. 

 
 

  

 

Specialist al primăriei     Mihail Zară 

 

 


