
 

 

 

 

PROIECT DECIZIE 

Nr________din___________2020 

 

Cu privire la modificarea modului de folosință, domeniu, aprobarea și înregistrarea 

unor bunuri  

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 la formarea bunurilor imobile, avînd 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 53242031535 

suprafața de 26,8432ha din teren agricol destinat pentru creșterea cerealelor 

în teren agricol cu plantații multianuale. 

2. Se modifică modul de folosință a ternului cu nr.cadastral 5324106015 

suprafața de 0,771ha din teren agricol destinat pentru creșterea cerealelor în 

teren agricol cu plantații multianuale. 

3. Se modifică modul de folosință a ternului cu nr.cadastral 5324106013 

suprafața de 1,9273ha din teren agricol destinat pentru creșterea cerealelor în 

teren agricol cu plantații multianuale. 

4. Se modifică modul de folosință a ternului cu nr.cadastral 5324106014 

suprafața de 1,9276ha din teren agricol destinat pentru creșterea cerealelor în 

teren agricol cu plantații multianuale. 

5. Se modifică domeniul ternului cu nr.cadastral 5324301197 suprafața de 

1,8735ha din teren - domeniul public în teren cu domeniul privat. 

6. Se modifică modul de folosință a ternului cu nr.cadastral 5324511135 

suprafața de 1,00ha din teren agricol destinat pentru creșterea cerealelor în 

teren agricol cu plantații multianuale. 

7. Se modifică domeniul ternului cu nr.cadastral 5324206083 suprafața de 

0,0916ha din teren domeniul public în teren cu domeniul privat. 

8. Se solicită de la SCT Hîncești înregistrarea bunurilor imobile. 



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

funciare și cadastru. 

10. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei 

Agricultură, Industrie, Protecția Mediului și Amenajarea Teritoriului. 

 

Președintele ședinței 

Contrasemnează: 

Secretarul  

Consiliului comunei Cărpineni      Victor Decuseară 

  _________________ 


