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DECIZIE  Nr. 1/3       

                                                      din 06 aprilie  2021 

 

Cu privire la inițierea delimitării selective a terenului proprietate publică a 

Primăriei comunei Răzeni . 

 

    În temeiul art. 14 alin. 2 lit. b), art. 76 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind 

administrația public locală, Legii nr. 354 din 28.10.2004 privind formarea bunurilor 

imobile, Legii nr. 29 din 05.04.2018 privind delimitarea proprietății publice și 

instrucțiunile respective, Regulamentul privind modul de delimitare a bunurilor 

imobile proprietate public, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 

63 din 11.02.2019, art. 18 al Legii nr. 1543-XIII din 25.02.1998 cadastrului bunurilor 

imobile, art. 9 alin. 1 al Legii nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și 

deetatizarea proprietății publice, art. 9 din Codul Funciar al RM, examinînd studiile 

de fundamentare și soluțiile urbaniste propuse, precum și materialele cu privire la 

delimitarea în mod selectiv a terenurilor proprietate publică și planurile geometrice, 

nota informativă prezentate de specialistul în reglementarea regimului funciar, 

Consiliul comunal Răzeni, 

 

DECIDE: 

 

1.  Se delimitează în mod selectiv terenurile proprietate publică a comunei Răzeni    

     după cum urmează: 

 

     - cu suprafața de 0,0507 ha, nr.cadastral  2334324.372 turnul de apă (Zubac) 

     - cu suprafaţa de 0,2950 ha, nr. cadastral 2334334.227  grădiniţa veche din  

       s. Mileştii Noi 

     - cu suprafața de 0,0470 ha, nr.cadastral  23342041202 turnul de apă (Parc) 



- cu suprafața de 0,1816 ha, nr.cadastral  2334324.410 ( adiacent construcţiilor, Şapco 

Vladimir) 

- cu suprafața de 0,3128 ha, nr.cadastral  2334205.522 ( magazine centru la Ioana) 

- cu suprafața de 0,0908 ha, nr.cadastral  2334204.627 ( magazin Ferărie) 

- cu suprafața de 0,1337 ha, nr.cadastral  2334203.430 ( teren monument) 

- cu suprafața de 0,2533 ha, nr.cadastral  2334203.247 ( catelinaia) 

- cu suprafața de 2,8000 ha, nr.cadastral  2334204.1204 ( parcul din cetru) 

 

2.  Primăria comunei Răzeni în comun cu beneficiarii terenurilor vor asigura  

     înregistrarea bunurilor imobile în Registrul bunurilor imobile la Serviciul Cadastral   

     Teritorial al Agenției Serviciilor Publice. 

 

3.  Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarului comunei  

     Răzeni Dnul Ion Crețu 

  

 

Specialist regimul relaţii funciare şi cadastru                                      Beregoi Ilie 


