
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL STEFAN VODA

DECIZIE nr.5/13
din 05 august 2021

Cu privire la initierea lucrlrilor
de delimitare selectivl a terenurilor
proprietate publici a raionului $tefan Voda

AvAnd in vedere necesitatea irritierii lucrarilor de delirnitare selectivi a terenurilor proprietate
publica a raionului Stefan Vodi.

in conformitate cu prevederire art. l6 al Legii nr.29 din 05.04.201g
proprietatii publice. Hothrdrii cuvernurui Republicii Moldova nr, 63 din
aprobarea Regulamentului privind modul de delirnitare a bunurilor imobile
aft,l8 al Legii nr.100 din 22.r2.2017 cu privire la actele normative:

in baza arr. 43 alin. (2). arr. 46 qi an.77 alin. ( l) din Lege anr. 43612006 privind administratia
publica locald, Consiliul raional Stefan Vod[ DECIDE:

1.Se initiazd lucrdrile de delimitare selective a terenurilor proprietate publicd a raionului
$tefan Voda, dupa curn urmeazd:

l'l Sector cadastral confbnn materialelor eviclcntei cantitative gi calitative. cod cadastral
 supralafa de 0.9687 ha. categoria c'lc clesrinatie inrravilanul oraEului gtefan Vod[.

mod de folosintd afbrent obiectului public gi adrninistrativ. clorneniurl oublic.

privind delimitarea
| | .02.2019 pentru

proprietate public[;

cod cadastral

Olanegti, mod

1.2 Sector cadastral confbnn rnaterialelor evidenfei cantitative si calitative.
 cu sLrprafafa de3,3242 ha categoria de destinatie intravilanul satului

de folosinta aferent obiectului public gi adrninistrativ. domeniul nublic.
l'3 Sectorul cadastral confbnn rnaterialelor evidentei cantitative gi calitative, cod cadastral

cu supralata cle 2.344-5 ha. categoria de clestinatie intravilanul satului Talmaza. mod
de folosinla aferent obiectului purbric gi adrrinistrativ. domeniul public.

2'Se imputernice;te geful interimar al Serviciului relalii funciare gi cadastru, 
sd asigure executarea lucrarilor de delimitare in conformitate cu prevederile legislafiei, sa
elaboreze setul de documente cu prezentare spre aprobare Consiliului raional $tefan Vodd.

3'Controlul executirii prezentei decizii se atribuie  vicepreEedinte al
raionului Stefan VodI.

4'Prez'enta decizie se includc irr Registrul cJc stat al acte lor locale (acte locale.gov.md). se
publica pe pagina web a ConsiliLrlui raional Stelan Voda si se aduce la cunostinta:

Serviciului relafii funciare ;i cadastru;
Primariilor vizate.

Pregedintele gedinfei

Contras'e ntnea:ir

f Secretarul Consiliului raio




