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DECIZIE  Nr.3/                                  PROIECT 

 

din  __iulie   2021 

 

     “Cu privire la atribuirea zonei funcționale  R-2 a terenului 

cu nr.cad 8901216.217 în cadrul  Carolului Cadastral nr.11 

a PUG or.Telenești” 

 

 Având în vedere cererea înaintată de Seraciov Vladimir  IDNP 0960312355257 cu 

privire la atribuirea zonei funcționale  R-2(cuprinde funcțiuni rezidențiale, linistite, 

cu densitate redusă) a terenului  cu nr.cad. 8901216.217 din r-nul Telenești 

or.Telenești cu scopul amplasării unei case de locuit, în conformitate cu art. 33 alin. 

(2) din Legea nr. 835 din 17 mai 1996 privind principiile urbanismului și amenajării 

teritoriului , art. 14 alin. (2) lit. o), art. 29 alin. (1) litera s) al Legii nr. 436-XVI din 

28.12.2006 privind administrația publică locală, Legii nr. 163 din 09.07.2010 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcție, prevederilor Planului Urbanistic 

General al or.Telnești, Consiliul orăşenesc Teleneşti 

 

DECIDE: 

 

1. Atribuirea zonei funcționale R-2 a terenului cu nr.cadastral 8901216.217 în cadrul 

Carolului Cadastral nr.11 a PUG or.Telenești. 

2. Prezenta decizie întră în vigoare la data includerii în Registrul de stat a actelor 

locale. 

 

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă      

 

 

Secretar al Consiliului     Nicolae NASTAS 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nota informativă 

 

Cu privire la atribuirea zonei funcționale  R-2  

a terenului cu nr.cad 8901216.217 în cadrul   

Caroliului Cadastral  nr.11PUG a or Telenești 

 

Examinînd cererea înaintată de Siraciov Vladimir  IDNP 0960312355257 cu privire 

la atribuirea zonei funcționale  R-2(cuprinde funcțiuni rezidențiale,linistite,cu 

densitate redusă) a terenului  cu nr.cad. 8901216.217 din r-nul Telenești or.Telenești 

cu scopul amplasării unei case de locuit . Au fost examinate actele depuse de către 

Seraciov Vladimir  

1. Buletin de identitate  

2. Extras eliberat de Agenția Servicii Publice cu privire la dreptul de proprietate 

a terenului cu nr.cadastral. 8901216.217 

3. PUD (în volum redus) privind atribuirea zonei funcționale R-2 a terenului cu 

nr.cad 8901216.217 în cadrul CC nr.11 a PUG or.Telenești. 

În conformitate cu art. 33 alin. (2) din Legea nr. 835 din 17 mai 1996 privind 

principiile urbanismului și amenajării teritoriului , art. 14 alin. (2) lit. o), art. 29 alin. 

(1) litera s) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, 

Legii nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, 

prevederilor Planului Urbanistic General al orașului Telenești. 

Se propune: 

 Înaintarea către comisiile de specialitate și în baza avizului poate fi înaintată spre 

consiliului 

 Atribuirea zonei funcționale R-2 a terenului cu nr.cad 8901216.217 în cadrul CC 

nr.11 a PUG or.Telenești. 

 

 

 

Specialist primărie  (arhitect)                                             Gheorghe MÎRZÎNCU 

 


