PROIECT DE DECIZ,IE Nr. 4/5
Din 22 iunie 20lB

cu privire la actualizareapranurui urbanistic
Generar al
intravilanului in comuna Rizeni Raionur
Iaroveni.

in c'orespundere- cu art.r4(2), 7 4 arelegii privind
administralia publicd localii
Nr.436''XVI din 29.12.2006,' informalia 6tui
Munreanu petru
specialist in
cadastnr

S-A D]trCIS

:

1' Se ia act de informalia

spec;ialistului in cadastru Dl Munteanu petru
referitor la necesitatea actualizirii Planului
urbanistic General al localitatii
$i
beneficiile aptobdtii actualizdrilor Planului
urbanistic General al comunei,
conform anexei la actul de stabilire a
hotarulr.ri.
2'
Se
aprobd
Planul
Urbanisti<;
General actualizat alcomunei Rdzeni
.
raionul Ialoveni.
3. Se solicitd Institutului de proiectdri pentru
organizarea
Teritoriului efectuarea modificdrilor in Planuli
urbanistic Genera I actualizat, al

comunei Rdzeni.

4'
seama

'Monitorrzarea indeplinirii pre_vederilor prezentei Decizii,
primarului comunei Dl Cre{u Ion.
Specialist in cadastru

se pune in

Petru Munteanu

i

,4nexd

Descrierea hotaruluiL din

la actul de stqbilire o hotarului

Reprezentanlii autoritdlilor publice
locale, nominalizali in actul de stabilire
a hotarului, au
identificat gi stabilit hotarul (segmentul
de hotar) din intravilanul localitd{ii sat.
Rdzeni cu o
luqgime de 22.tg4km. dup6 cum urmeazd:
Traseul hotarului incepe de la punctul
1, clin sud vestul satului gi se indreaptd
in direc{ia sudest pe margineer terenului proprietate
privatd pirrd ajunge ln pct. 2r, apoicotegte
in direcfia de nord
est pe hotarul drumului nafional
M3 pini in pct. 100, apoi se indreapta
in direcfia de nord vest pe
marginea drum'lui de
pin6
in
pct.
lard
102,qi apoi se indreapta in direcfia de
sud vest pe marginea
terenurilor proprietate privatd a satului
pind in pot. 105. Mai departe linia
de hotar coteqte in direclia
de vest est pe hotarul terenurilor proprietate
privatd, de uncle iardqi se lndreapta in
direclia de sud
vest pe marginera terenurilor proprietate
privata qi ajunge in pct. 10g. in continuare
linia de hotar
merge in direclirl de est pe marginea
clrumului de !ar6 pind in pct. 110, qi din
nou .o6o*r ln direclia
de sud vest de-a lungul hotarului terenurilor
prop,rietate ptivatd pin6 in pct. l34,unde
i-a sfirqit linia
de hotar al primului poligon.
Traseul hotarului intravilanului a-l poligonr"rlu
nr. 2inaepe din qct. 135, pe hotarul drumului
nalional M3' coboard de-a lungul drumului
pind ih pct.2ls,apoi cote;te in direclia
de nord vest pe
hotarul drumulu:i R29 pind in pct. 244, qi
se inrlreapta in direclia de nord pe
marginea hotarului
terenurilor proprietate privata pinS in pct.
246, de unde cotefte ln direclia de est,
din nou se
indreaptd spre nord, iardqi spre est,
ajunge in pct, 2ss, deunde coboard din
nou in direcfia de sud,
ajunge pe hotarul drumului R29, gi il
traverseazd <le-a lungul coborind in direcfia
de sud pini ajunge
pct'
in
279' Mai departe linia de hotar se lndreaptd in
direclia de nord vest intre hotarele terenurilor
proprietate privatd, apoi coteqte

i

in direcfia de nord vest, pe hotarul

drumului de fafi,,partea
inferioard a fiqiil.r forestiere ajungind pct.
in
135 runde i-a sfi*;it linia de hotar al poligonului
nr. 2.
Traseul ho&rrului intravilanului poligonului
ru. 3 incepe din pct. 29l,hotarul drumului
de [ar.
qi se indreaptd fir direcfia de vest pe marginea
terenurilor proprietate privat d, apoi coboard
in
direclia de sud plnd in pct' 297, qi se invers
eazaindireclia de est pe terenurile proprietate
publicd a
localitdfii pini in pct' 304, de unde urcr
in direcfia de nord est pe hotarul terenurilor proprietate
privat6' coteqte in direcfia de vest pe
marginea terenurilor proprietate privatd qi
ajunge in pct. 31 l,
unde se sfirqeqte linia de hotar a poligonului
nr. 3, lii a intravilanului localitdtii.
u
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