
 
    

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL NISPORENI 

 

            

Decizie nr. 9/16 

 

din 24 decembrie 2019         or. Nisporeni 

 

„Cu privire la delimitarea în mod selectiv a terenurilor 

proprietate publică a Consiliului raional Nisporeni 

și aprobarea planurilor geometrice” 

 
Examinînd materialele prezentate de Î.S.Institutul de proiectări pentru Organizarea Teritoriului privind 

delimitarea în mod selectiv a terenurilor proprietate publică a primăriei or Nisporeni, elaborate în baza Legeii 

Republicii Moldova nr.29 din 05.04.2018, atr. 6 al. 4 privind terenurile publice şi delimitarea lor, şi instrucţiunii 

respective, art. 43 a Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, și art. 9 a Legii 

nr.828-XII din 25.12.1991 Codului Funciar,, Consiliul raional,  

 

Decide:  
 

1. Se aprobă materialele de delimitare în mod selectiv a terenurilor proprietate publică a Consiliului raional 

Nisporeni,  de domeniul „ public” , modul de folosinţă „cale de comunicații”, categoria de destinaţie – III 

“terenuri destinate industriei, transportului, telecomunicații și cu alte destinații speciale“ și proiectele de 

formare a bunurilor imobile, a terenurilor proprietate publică, cu nr. cadatrale 6052304278, 6052405503, 

6052407632.  

  

2. Se aprobă planurile geometrice cu numerele cadastrale:  

- nr. cadastral 6052304278 cu suprafaţa de 0,6290 ha, 

- nr. cadastral 6052405503 cu suprafaţa de 1,4045 ha, 

- nr. cadastral 6052407632 cu suprafaţa de 0,6795 ha,    

 

3. Serviciul relați funciare și cadastru (dna Victoria Canuda), va înregistra bunurile imobile, indicate în pct. 1, 

la Agenția Servicii Publice, filiala Nisporeni, și va aduce în concordanță documentația cadastrală, în 

conformitate cu prezenta decizie adoptată.   

4. Controlul executării prezentei decizii se atribuie vicepreşedintelui raionului dlui Victor Tulbure.  

 

 

 

Preşedintele şedinţei  

Consiliului raional       Simion Stici 

        
 

Secretar interimar al 

Consiliului raional        Sergiu Zmeu   
 

 

 

 



Proiectul deciziei date a fost elaborat la propunerea Președintelui raionului Vasile 

Mărcuță și întocmit de specialistul principal în Serviciul relații funciare și cadastru, 

Canuda Victoria, persoana ce înaintează problema vizată. 

                                                                     _________________ 

Aviz 

asupra proiectului de decizie ,, Cu privire la delimitarea în mod selectiv a terenurilor 

proprietate publică a Consiliului raional Nisporeniși aprobarea planurilor geometrice” 

 

Serviciul juridic a examinat proiectul de decizie propus spre examinare în ședința 

Consiliului raional pentru data de 24 decembrie curent. 

 Proiectul dat are caracter public, obligatoriu, general și impersonal, cu efect 

juridic ce permite integrarea organică în cadrul normativ în vigoare. 

 Proiectul deciziei date este corelat cu prevederile actelor normative de nivel 

superior și de același nivel cu care se află în conexiune. 

Proiectul deciziei date nu depășește atribuțiile Consiliului raional, corespunde 

principiilor activității de elaborare și categoriei actelor administrației publice locale de 

nivelul doi. 

Avînd în vedere cele expuse supra, Serviciul juridic susține conceptual proiectul 

deciziei înaintat. 

 

 

Serviciul juridic                                                              Sergiu Zmeu                                                                

 

 

  

      

 
 


