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DECIZIE Nr.6-6

Din

30

iunie 2017

"Cu privire la transmiterea unor terenuri
qi schimbarea categoriei de destinafie a lor,'
ExaminAnd materialele cu privire la transmiterea terenurilor proprietate publicd a statului
administrat de Agenlia,,Moldsilva"(gestionar iS ,,intreprinderea pentru Silviculturd,,Teleneqti"
in administrarea Ministerului Transportului qi Infrastructurii Drumurilor), cu trecerea lor din
categoria terenurilor fondului silvic in categoria de destinafie g III "Terenurile destinate
industriei, transporturilor, telecomunicaliilor qi cu alte destinajii speciale" cu modul de folosin!6cale de comunicafie, in scopul reabilitdrii qi extinderii drumului G64 R6 B6neqti- TeleneqtiBud6i -M5, km 13+234 P.22 }dl4 - Telenegti- Ratuq, km 11,500, amplasat pe teritoriul UAT
Teleneqti, intocmite de i.S." Institutul de Proiectdri pentru Organizarea Teritoiiului", in
conformitate cu regulamentul cu privire ld modul de atribuire a destinaliei gi schimbul
terenurilor, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului RM nr. 1170 din25.10.2016, in temeiul art.14,
alin. (2) lit(e) a Legii Republicii Moldova o'Privind Administralia Publicd Locald" nr. 436-XVI
din 28. 12.2006 Consiliul ordEenesc Teleneqti,

DECIDE:
ia act de transmitere a loturilor de teren cu suprafala totald de 0,7206 ha, proprietate
publicd a statului din administrarea Agenliei "Moldsilva" (gestionar iS ,,intreprinderea

1. Se

pentru Silviculturd,,Teleneqti" in administrareaMinisterului Transportului qi
Infrastructurii Drumurilor), cu trecerea lor din categoria terenurilor fondului silvic in
categoria de destinafie a III "Terenurile destinate industriei, transporturilor,
telecomunicafiilor qi cu alte destinalii speciale" cu modul de folosinfa- cale de
comunicafie, in scopul reabilitdrii qi extinderii drumului G64 R6 Baneqti- TeleneqtiBuddi -M5, km 13+234 F.22 }1414 - Telenegti- Ratuq, km 11,500, amplasat pe

teritoriul UAT Teleneqti.
2. Dup[ primirea Hotdrdrii de Guve'rn cu privire la transmiterea terenurilor qi schimbarea
categoriei de destinalie a lor, specialistul pentru reglementarea regimului propriet[fii
funciare al primdriei dl Mihail ZARA, va aduce in concordantd documentatia
cadastrald.

3.Asigurarea executdrii prezentei decizii i se atribuie primarului oraqului dlui Vadim
LELIC.
AU VOTAT:
Pentru - 12; impotriva - 0; S-au ablinut 0.
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Preqedinte de qedinfd

Veaceslav SIRBU

Secretar al Consiliului

Nicolae NASTAS

