
 

 

 

 

PROIECT DECIZIE 

Nr________din___________2020 

 

Cu privire la formarea prin delimitare a unor bunuri imobile  

Examinînd informația comisiei Agricultură, Industrie,Protecția Mediului și 

Amenajarea Teritoriului privind formare bunurilor și înregistrarea lor; 

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

Administrația Publică Locală”, Legea Nr. 1543-XIII din 25.04.2007 ”cu privire la 

cadastrul bunurilor imobile”, Legea Nr.354 din 20.10.2004 ”cu privire la formarea 

bunurilor imobile”, Legea Nr. 61 din 29.01.1999 pentru aprobarea Regulamentului 

cu privire la formarea bunurilor imobile, avînd în vedere avizul Comisiei 

Agricultură, Industrie, Protecția Mediului și Amenajarea Teritoriului. 

Consiliul  Local Cărpineni decide: 

1. De a delimita o porțiune de teren cu suprafață de 0,20 ha din terenul cu 

numărul cadastral 5324315463 care deține o suprafață de 86,9762 ha, se află 

în extravilanul com. Cărpineni, proprietate publică a APL, mod de folosință 

agricol. 

2. De a delimita o porțiune de teren cu suprafață de 0,053 ha din terenul cu 

numărul cadastral 5324521489 care deține o suprafață de 0,3645 ha, se află 

în intravilanul com. Cărpineni, sat. Horjești proprietate publică a APL, mod 

de folosință agricol. 

3. De a delimita o porțiune de teren cu suprafață de 5,00 ha din terenul cu 

numărul cadastral 5324204116 care deține o suprafață de 40,0947 ha,se află 

în extravilanul com. Cărpineni, proprietate publică a APL, mod de folosință 

agricol. 

4. De a delimita o porțiune de teren cu suprafață de 0,12 ha din terenul cu 

numărul cadastral 53242031462 care se află în intravilanul com. Cărpineni, 

proprietate publică a APL, mod de folosință agricol. 

5. De a delimita o porțiune de teren cu suprafață de 0,10 ha din terenul cu 

numărul cadastral 53242031114 care deține o suprafață de 0,124 se află în 

intravilanul com. Cărpineni, proprietate privată a APL, mod de folosință-

pentru construcții. 

6. Se solicită de la SCT Hîncești înregistrarea bunurilor imobile, nou formate a 

APL Cărpineni   



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

funciare și cadastru. 

8. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei 

Agricultură, Protecția Mediului și Amenajarea Teritoriului 

S-A VOTAT:          

Pentru-             Abținut-          Împotrivă- 

Președintele ședinței 

Contrasemnează: 

Secretarul  

Consiliului comunei Cărpineni      Victor Decuseară 

Executor: 

Specialist în relații funciare și cadastru 

Primarul comunei Cărpineni       Ion Cărpineanu 

Coordonat:  

Specialist în relații funciare și cadastru 

    _________________ 


