PROIECT DE DECIZIE Nr.2i13
Din L5 martie 20L9
Cu privire la formarea bunului imobil cu numirul
cadastral 2334204.472 suprafa[a d,e 4,5179 ha ,
teren pentru construcfii din intravilanul localiti{ii.

in conformitate cu prevederile ar.14, alin.2, al Legii privind administralia publicd
locald nr.436-XVI din 28.12.2006, Legea nr.91-XVI din 05.04.2007 privind terenurile
proprietate publicd gi deiimitarea lor, Legea nr.I543 - XIII din25.09.1998 "Cadastrul
bunurilor imobile" qi Hotdrirea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la formarea bunurilor imobile nr.61 din29.0LI999,
consiliul comunal R[zeni
DECIDE

:

1. Se forrneazd" bunul imobil - teren proprietate publicd a Administraliei Publice
Locale cu suprafa{a de 4,5179 ha, numdrul cadastral 2334204.472, ca teren pentru
construcliii, domeniu public, amplasat in intravilanul localitAlii Rdzeni.
2. Intocmirea documenta{iei de formare a bunului imobil cu ulterioara folosire
dupd destinalie, se pune in seama specialistului in cadastru al Primdriei.
3. Monitorizarca indeplinirii prevederilor prezentei decizii se asumd primarului
comunei Dl Ion Cretu.
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Ion GREJU

NOTA INFORMATIVA
la proiectul deciziei ,oCu privire la formarea bunului imobil cu
numirul
cadastral 2334204.472 suprafafa de 4,5179 ha, teren pentru construc{ii din

intravilanul localititii.

Proiectu deciziei "Cu privire la formarea bunului imobil cu numdrul
cadastrall
2334204'472 suprafa{a de 4,5179 ha ,teren pentru construc{ii din intravilanull
localitdlii", a fost elaborat ?n conformitate cu prevederile ar. i4, ulin.z, al Legii
privind administra{ia publicd locala nr.436-XYI din 28.I2.2006, Legeanr.g
1-XVI din
05'04.2007 privind_terenurile proprietate publicd qi delimitarealoi
Legea nr.1543
XIII din 25.09.1998 "Cadastrul bunurilor imobile" qi Hota.irea Guvernului RepubliciiMoldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea bunurilor imobile
nr.61 din 29.01.1999
Proiectul se incorporeazd" in sistemul actelor normative.
in scopul respectdrii prevederilor Legii 239 din 13 noiembrie z0l3 privind
transparenla procesului decisional, proiectul deciziei este plasat pe pagina
web
oficiald a Primdriei www.razeni.md, sec{iunea qedin{ele consiliului"
La elaborarea proiectului de decizie "Cu priviie la formarea bunului imobil
cu
num[rul cadastral 2334204.472 suprafala de 4,5179 ha,teren pentru construclii
din intravilanul localit61ii", S-El {inut cont deprevederile art. 6lit
,,h,,) a,o.t. 35 alin. 4 qi
art 37 aIin. 6 ale Legii Nr. 100 din 22.12.2017
privi
re
la
actele
normative,,, ui.
,,Cu
28 alin. 3 al Legii Nr.82 din 25.05.2017 ,,Inregritdli,'.
Proiectul de decizie "Cu privire ia formarea bunului imobil cu numdrul
cadastral 2334204.472 suprafala de 4,5179 ha,teren pentru construclii din
intravilanul localitatii", se prezintd comisiilor consultative ie speciaiitate pentru
avizare gi aprobare in qedin{d.
.
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