
 

 

 

 

PROIECT 

DECIZIE 08/ 

DIN ......  ................. 2018 

 

Cu privire la modificarea Deciziei Nr.11/01.34 din 14 

decembrie 2017 „cu privire la examinarea cererii cet. Cernei 

Elisaveta” 
 

Examinînd nota informativă a specialistului în relații funciare și 

cadastru privind modificarea Deciziei Nr. Nr.11/01.34 din 14 decembrie 

2017 „cu privire la examinarea cererii cet. Cernei Elisaveta” 

În conformitate cu Legea Nr.436 din 28.12.2006 privind administrația 

publica locală art.14 alin.3; Codul Funciar art.10; Avizul comisiei 

Agricultură, Industrie, Protecția Mediului și Amenajarea Teritoriului; 

Consiliul comunei Cărpineni a DECIS: 

1.Se modifică Decizia Nr.11/01.34 din 14 decembrie 2017 „cu privire la 

examinarea cererii cet. Cernei Elisaveta”  

2.Se modifică Decizia Nr.11/01.34 din 14 decembrie 2017 „cu privire la 

examinarea cererii cet. Cernei Elisaveta” punctul Nr.1 și Nr.2 cu conținutul: 

1) Se modifică terenul înregistrat cu număr cadastral 5324206091  

din 0,167 ha în 0,1569 ha., care se află în proprietatea cet. Cernei 

Elisaveta. 

2) Se aprobă suprafața reală a terenului cu suprafața de 0,1569 ha 

înregistrat cu numărul cadastral 5324206091 pe numele Cernei Elisaveta. 

cu următorul conținut: 

1) Se modifică terenul înregistrat cu număr cadastral 5324206091  

din 0,167 ha în 0,157 ha., care se află în proprietatea cet. Cernei 

Elisaveta. 



2) Se aprobă suprafața reală a terenului cu suprafața de 0,157 ha 

înregistrat cu numărul cadastral 5324206091 pe numele Cernei Elisaveta. 

3. Se modifică Decizia Nr.11/01.34 din 14 decembrie 2017 „cu privire 

la examinarea cererii cet. Cernei Elisaveta” care va avea următorul 

conținut:  

1.Se modifică terenul înregistrat cu număr cadastral 5324206091 din 

0,167 ha în 0,157 ha., care se află în proprietatea cet. Cernei Elisaveta. 

2.Se aprobă suprafața reală a terenului cu suprafața de 0,157 ha 

înregistrat cu numărul cadastral 5324206091 pe numele Cernei Elisaveta. 

3.Secretarul va remite decizia spre executare d-nei Cernei Elisaveta. 

4.Specialistul în relații funciare și cadastru va opera modificările în 

regisstrul cadastral. 

5.Controlul executării deciziei se pune în sarcina comisiei Agricultură, 

Industrie, Protecția Mediului și Amenajarea Teritoriului. 

 

Președintele ședinței                                                          

 

 

 

Contrasemnează : 

Secretarul Consiliului Local                                      Victor DECUSEARĂ 

 


