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REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL ŞTEFAN VODĂ 

 

DECIZIE nr. 2/4 

din 19 mai 2022 

 

 Cu privire la formarea unor  

bunuri imobile prin separare 

 

 

 Aferent demersului dlui Alexei Jitaru, șef interimar al Serviciului relații funciare și cadastru al 

raionului Ștefan Vodă nr. 28 din 11.04.2022. 

 În urma lucrărilor de delimitare în mod selectiv cu stabilirea hotarelor terenurilor proprietate 

publică a Consiliului raional Ştefan Vodă, cod cadastral nr. 8252010080, situat în satul Olănești și 

conform raportului de evaluare a clădirilor situate pe acest imobil. 

 În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) al Legii nr. 354 din 28.10.2004 Cu privire la 

formarea bunurilor imobile. 

 În baza art. 43 alin. (1) lit. d) și art. 46 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind 

administraţia publică, Consiliul raional Ştefan Vodă DECIDE: 

1. Se permite formarea prin separare a bunului imobil cu numărul cadastral 8525201080, suprafața 

de 3,2974 ha, cu destinația teren din intravilanul localităților aferent obiectivului public și 

administrativ, a Consiliul raional Ștefan Vodă, amplasat în limita hotarelor satului Olănești din 

raionul Ștefan Vodă în 14 (paisprezece) bunuri imobil/teren, cu suprafața de 2,8945 ha, drumuri și 

străzi (cale de acces) cu suprafața de 0,4029 ha, conform planului geometric al terenului elaborat 

de persoane licențiate în domeniu, după cum urmează, conform anexei. 

2. Se împuternicește, Alexei Jitaru, șef interimar al Serviciului relații funciare și cadastru, să 

înregistreze bunurile formate la Agenția Servicii Publice Departamentul Cadastru                             

SCT Ștefan Vodă și efectuarea înscrierilor necesare în registrul cadastral conform prevederilor 

legislației în vigoare. 

3. Controlul executării prezentei decizie se atribuie dnei Valentina Barbei, vicepreședintă a 

raionului Ștefan Vodă. 

4. Prezenta decizie se include în Registrul actelor locale (actelocale.gov.md), se publică pe pagina 

web a Consiliului raional Ştefan Vodă şi se aduce la cunoștință: 

IP “Agenția Servicii Publice”; 

Serviciului relații funciare și cadastru; 

Persoanelor nominalizate. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  Preşedintele şedinţei                                                                                    

  Contrasemnează 

  Secretarul Consiliului raional                                                                     Ion Ţurcan 
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