
Proiect 

 

DECIZIA 

 

Nr________din___________2020 

 

“Cu privire la modificarea, aprobarea și înregistrarea  

unor bunuri imobile proprietate publică 

  

  

  În conformitate cu art.14 al Legii Nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind Administrația publică 

locală, Legea nr.91-XVI din 05.04.2007”, privind terenurile proprietate publică și delimitarea 

lor”, Legea nr. 1543 –XIII din 25.04.2007 “cu privire la cadastrul bunurilor imobile”, Legea 

nr.61 din 29.01.1999 pentru aprobarea Regulamentului cu privire formarea bunurilor imobile,  

Având în vedere avizul Comisiei Agricultură, Protecția Mediului și Amenajarea Teritoriului; 

 

                       Consiliul  Local Cărpineni decide: 

 

             1.Se modifică modul de folosință a ternului cu nr. cadastral 53242031585, suprafața 

de 0,015 ha 

             din teren agricol în teren pentru construcții amplasat în intravilan str. Ștefan Vodă. 

             2. Se modifică modul de folosință a ternului cu nr. cadastral 5324521484, suprafața de 

0,0125ha 

               din teren grădină în teren agricol, amplasat în intravilanul satului Horjești. 

. 

             3. Se solicită de la SCT Hîncești înregistrarea bunurilor imobile 

              4.Executarea prezentei decizii este pusă în sarcina specialistului în relații  

                funciare și cadastru. 

              5.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei Agricultură, 

               Industrie, Protecția Mediului și Amenajarea Teritoriului. 

               Președintele ședinței 

 

               Contrasemnează: 

               Secretarul 

               Consiliului c. Cărpineni                          Victor Decuseară 



 

REPUBLICA MOLDOVA, RN. HÎNCEŞTI, COM. CĂRPINENI 

CONSILIUL LOCAL CĂRPINENI 

COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, INDUSTRIE, PROTECŢIA MEDIULUI ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL CĂRPINENI 

COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, INDUSTRIE, PROTECŢIA MEDIULUI ŞI 

AMENAJAREA TERITORIULUI 

 

AVIZ 

la proiectul de decizie nr. _______ din ___________2019 

 

            În temeiul art. 22 al al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 

29.12.2006, în conformitate cu pct. ________ din Regulamentul privind constituirea şi 

funcţionarea Consiliului local Cărpineni, aprobat prin decizia Consiliului local nr. 

_______ din _________________ 2020, Comisia de specialitate: 

 

            AVIZEAZĂ POZITIV şi  recomandă Consiliului local Cărpineni:  

                          Adoptarea proiectului de decizie nr. ______ din _______________ 2020 

„Cu privire la modificarea, aprobarea și înregistrarea unor bunuri imobile proprietate 

publică” 

 
1. Se modifică modul de folosință a ternului cu nr. cadastral 53242031585 

suprafața de 0,015ha din teren agricol în teren pentru construcții, amplasat în 

intravilan, str. Ștefan Vodă. 

             2. Se modifică modul de folosință a ternului cu nr. cadastral 5324521484 

suprafața de 0,0125ha din teren grădină în teren agricol, amplasat în intravilanul satului 

Horjești. 
 

    
Primarul_________________________ ______________________________ 
  (numele și prenumele)     (semnătura) 

 

Specialist în reglementarea  

regimului  proprietății funciare _________________________ ______________________________ 
     (numele și prenumele)     (semnătura) 

 



 

REPUBLICA MOLDOVA, RN. HÎNCEŞTI, COM. CĂRPINENI 

CONSILIUL LOCAL CĂRPINENI 

COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, INDUSTRIE, PROTECŢIA MEDIULUI ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 

 

 
 

Votat în componenţa Comisiei : 

 

 PRO:     __                                    CONTRA:    __                                    ABŢINUT:   __ 

 

 

 

 

 

Preşedintele Comisiei: Ţenu Tudor________________ 

 

         Membrii Comisiei: Ţenu Tudor_______________ 

                                           Spînu Ion   ________________ 

                                           Teacă Pavel________________ 

                                           Alerguș Andrei________________ 

                                           Furdui Gheorghe_____________ 

                                           Zaporojanu Victor______________ 

                                           Tulbu Grigore ______________ 

 

 

   

 

 


