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Republica Moldova

Consiliul or5genesc
STRA$ENI

CTPSIIIEHb
DECIZIE nr.5/I4

din 09 decembrie 2016
Cu privire la schimbarea categoriei de

destinaliei a terenurilor agricole
proprietate publica a statului

Examinind materialele^cu privire la schimbarea categoriei de destinatie a terenurilor
agricole, prezentate de cdtre I.S. ,,Institutul de Proiectdri pentru Organizarca Teritoriului" gi in
temeiul Codul Funciar, Legii privind prelul normativ qi modul de vinzare -cumpdrare a plmdntului
nr.1308-XIII din 17 iulie 7997, Legii privind terenurile proprietate public6 gi delimitarea lor nr.91XVI din 05 aprilie 2007, Legii privind administratia publicd locali nr.436-XVI din 28 decembrie
2006, Legii privind administrarca qi deetatizarea proprietdlii publice nr. 121 -XVI din 04 mai 2007 ,
Hotdririi Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere,
ichimbare a destinatiei qi schimb de terenuri nr.1170 din25 octombrie 2016, avind in vedere
avrzele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul ordqenesc DECIDE:

1. Se propune schimbarea categoriei de destina[ie aterenurilor agricole proprietate publicS
a statului cu numerele cadastrale 80013I5I14 cu suprafala de 0,0549 ha, amplasat in extravilan gi
8001315116 cu suprafala de 0,0477 ha, amplasat in extravilan, in scopul reabilitdrii qi extinderii
drumului Rl (Chiqiniu Ungheni frontiera cu Romdnia), pe segmentul de drum or. Vatra or.
Strdqeni.

-

-

-

2. Se caseazd plantafiile perene (livezi) amplasate pe terenurile proprietate publicd a
statului cu numerele cadastrale gbOt:15114 qi 8001315116 cu suprafafa totald de 0,1026 ha.
3. Gestionarul terenurilor i.S."Administrafia de Stat a Drumurilor" si decoperteze stratul
de sol fertil de pe qantierul de construcfie, sd transporte gi depoziteze solul fertil in locul selectat qi
coordonat cu autoritatea publicd locald.

4. Prezenta decizia se va remite Guvemului Republicii Moldova pentru examinare
hotiririi privind schimbarea categoriei de destinafie a terenurilor agricole.

si

adoptarea

5.

Specialistul pentru reglementarea regimului funciar
modificdrile in documentatia cadastrald.
6. Controlul executirii deciziei se

Minascurta)

in sarcina primarului.

Pregedinte al
Secretar al Consiliul
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