
 

 

 

 

Proiect 

DECIZIA 
 

Nr. 08/........  din .....  .............. 2018 

 

„Cu privire la modificarea deciziei Nr.05/03.61 din 21 iunie 2018 „cu 

privire la formarea și înregistrarea unor bunuri imobile” 

 

 Examinînd nota informativă a specialistului în relații funciare și 

cadastru privind modificarea Deciziei Nr.05/03.61 din 21 iunie 2018 „cu 

privire la formarea și înregistrarea bunurilor imobile”; 

În conformitate cu Legea Cadastrului Bunurilor Imobile Nr.1543-XIII 

din 25 februarie 1998, Legea privind Formarea Bunurilor Imobile 

Nr.354-XV din 28.10.2004, Instrucțiunii cu privire la modul de elaborare 

și actualizare a planurilor cadastrale aprobată prin Ordinul ARFC Nr.140 

din 06.08.2012, în temeiul Legii Nr.436-XV din 28.12.2006 privind 

Administrația Publică Locală; 

Consiliul comunei Cărpineni a DECIS: 

1.Se modifică Decizia Nr.05/03.61 din 21 iunie 2018 „cu privire la 

formarea și înregistrarea unor bunuri imobile”, punctul 3 sub punctul 2. 

2. Se modifică Decizia Nr.05/03.61 din 21 iunie 2018 „cu privire la 

formarea și înregistrarea unor bunuri imobile”, punctul 3 sub punctul 2. 

cu conținutul  

• 53242031579 -1,0683 ha, mod de folosință pentru 

construcții. 

  cu următorul conținut: 

• 53242031579 -0,0683 ha, mod de folosință pentru  

construcții. 



3.Se modifică Decizia Nr.05/03.61 din 21 iunie 2018 „cu privire la 

formarea și înregistrarea unor bunuri imobile”, punctul 3 sub punctul 2. 

care va avea următorul conținut: 

1) Se aprobă planul cadastral a bunului imobil nou format cu număr 

cadastral : 

• 53242031579 -0,0683 ha, mod de folosință pentru  

construcții. 

2) Decizia dată se aduce la cunoștință Serviciului relații funciare și 

cadastru. 

3) Serviciul Cadastral Teritorial Hîncești va opera modificările și 

înregistările respective a bunurilor imobile în baza de date grafice și 

registrul bunurilor imobile în conformitate cu prezenta decizie. 

4) Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei. 

I.Vînagă, specialist în reglementarea regimului proprietății funciare al 

primăriei UAT Cărpineni. 

 

Președintele ședinței          

Contrasemnează: 

Secretarul  

Consiliului comunei Cărpineni                            Victor 

Decuseară 

 

 

Executor: Vînagă Ioana, specialist în relații funciare și cadastru. 

 

Coordonat: 

 

Vînagă Ioana, specialist în relații funciare și cadastru_________________ 

 

Cărpineanu Ion, primar  ____________________ 


