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REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL ŞTEFAN VODĂ 

 

DECIZIE nr. 5/13 

din 05 august 2021 

 

Cu privire la inițierea lucrărilor  

de delimitare selectivă a terenurilor 

proprietate publică a raionului Ștefan Vodă 

 

Având în vedere necesitatea inițierii lucrărilor de delimitare selectivă a terenurilor proprietate 

publică a raionului Ştefan Vodă. 

În conformitate cu prevederile art. 16 al Legii nr.29 din 05.04.2018 privind delimitarea 

proprietății publice, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 63 din 11.02.2019 pentru 

aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică; 

art.18 al Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative; 

în baza art. 43 alin. (2), art. 46 și art. 77 alin. (1) din Legea nr. 436/2006 privind administrația 

publică locală, Consiliul raional Ştefan Vodă DECIDE: 

1.Se inițiază lucrările de delimitare selective a terenurilor proprietate publică a raionului 

Ştefan Vodă, după cum urmează: 

1.1 Sector cadastral conform materialelor evidenței cantitative şi calitative, cod cadastral  

8501216288, suprafața de 0,9687 ha, categoria de destinație intravilanul orașului Ştefan Vodă, 

mod de folosință aferent obiectului public şi administrativ, domeniul public. 

1.2 Sector cadastral conform materialelor evidenței cantitative şi calitative, cod cadastral 

8525201080, cu suprafața de 3,3242 ha categoria de destinație intravilanul satului Olăneşti, mod 

de folosință aferent obiectului public şi administrativ, domeniul public. 

1.3 Sectorul cadastral conform materialelor evidenței cantitative şi calitative, cod cadastral 

8535202014, cu suprafața de 2,3445 ha, categoria de destinație intravilanul satului Talmaza, mod 

de folosință aferent obiectului public şi administrativ, domeniul public. 

2.Se împuternicește şeful interimar al Serviciului relații funciare şi cadastru, dl Alexei Jitaru, 

să asigure executarea lucrărilor de delimitare în conformitate cu prevederile legislației, să 

elaboreze setul de documente cu prezentare spre aprobare Consiliului raional Ștefan Vodă. 

3.Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Valentina Barbei, vicepreședinte al 

raionului Ștefan Vodă. 

4.Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale (actelocale.gov.md), se 

publică pe pagina web a Consiliului raional Ștefan Vodă și se aduce la cunoștință: 

      Serviciului relații funciare și cadastru; 

      Primăriilor vizate. 

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                                               

    Contrasemnează 

 Secretarul Consiliului raional                                                              Ion Ţurcan 


