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Proiect 

DECIZIE  1/4 

din  06 aprilie  2022 

 

Cu privire la aprobarea listei 

bunurilor imobile proprietate publică.  

 

      În temeiul materialelor de delimitare selectivă a terenurilor proprietate publică a 

UAT Răzeni elaborate de IPOT, în conformitate cu prevederile Legii nr. 29/2018  

privind delimitarea  proprietăţii publice, art.14, alin. 1), alin. 2), lit. (b) al Legii nr. 

436/2006 privind administraţia publică locală, consiliul comunal Răzeni 

 

DECIDE: 

 

1. Se aoprobă lista bunurilor imobile proprietate publică a unităţilor administrativ 

teritoriale Răzeni, întocmită în cadrul lucrărilor de delimitare selectivă.  

     ( Anexă) 

2. Specialistul pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare Răzeni, va 

aduce în concordanţă documentaţia funciară cu prevederile prezentei decizii. 

3. Primarul comunei Răzeni, Dl Creţu Ion, în temeiul prezentei decizii şi a 

materialelor de delimitare va asigura înregistrarea bunurilor imobile delimitate 

la Agenţia Servicii Publice. 

 

 

Specialist regimul relaţii funciare şi cadastru                                      Beregoi Ilie 

 

 

 

 

 

 

 



Anexă                                                                                                                                                                         

la  decizia 1/4 din  06 aprilie 2022                                                                                                                                                        

Lista bunurilor imobile proprietate publică 

a unității administrative teritoriale Răzeni delimitate selectiv 

 

1. Teren cu nr. Cadastral -23341100487 domeniul public 

2. Teren cu nr. Cadastral -23342030429 domeniul public 

3. Teren cu nr. Cadastral -23342030428 domeniul public 

4. Teren cu nr. Cadastral -23342040364 domeniul public 

5. Teren cu nr. Cadastral -23342041202 domeniul public 

6. Teren cu nr. Cadastral -23342040739 domeniul public 

7. Teren cu nr. Cadastral -23343140316 domeniul public 

8. Teren cu nr. Cadastral -23343240372 domeniul public 

9. Teren cu nr. Cadastral -23343340344 domeniul public 

10. Teren cu nr. Cadastral -23342030031 domeniul public 

12. Teren cu nr. Cadastral -23342030240 domeniul public 

13. Teren cu nr. Cadastral -23342040472 domeniul public 

14. Teren cu nr. Cadastral -23343340233 domeniul public 

15. Teren cu nr. Cadastral -23342010470 domeniul public 

16. Teren cu nr. Cadastral -23341040474 domeniul privat 

17. Teren cu nr. Cadastral -23342040628 domeniul privat 

18. Teren cu nr. Cadastral -23343240289 domeniul privat 

19. Teren cu nr. Cadastral -2334205.522 domeniul privat 
 

20. Teren cu nr. Cadastral -2334204.627 domeniul privat 
 

21. Teren cu nr. Cadastral -2334203.430 domeniul public 
 

 

22. Teren cu nr. Cadastral -2334203.247 domeniul public 
 

23. Teren cu nr. Cadastral -2334204.1204 domeniul public 

 

Specialist regimul relaţii funciare şi cadastru                                      Beregoi Ilie 


