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REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL ŞTEFAN VODĂ 

 

DECIZIE nr. 4/5 

din 12 august 2022 

 

Cu privire la aprobarea actelor de formare 

a unor bunuri imobile prin separare 

a imobilului delimitat, situat în satul Olănești 

 

 Urmare a lucrărilor de formare prin separare cu stabilirea hotarelor terenurilor proprietate publică a 

Consiliului raional Ştefan Vodă cod cadastral 8252010080 și conform raportului de evaluare a 

clădirilor situate pe acest imobil; 

 În conformitate cu art. 10 al Legii nr. 354 din 28.10.2004 „ Cu privind la formare bunurilor 

imobile”; 

 În baza art. 43 alin. (d) și art. 46 a Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică 

locală, Consiliul raional Ştefan Vodă DECIDE: 

1. Se aprobă formarea a 15 bunuri imobile prin separare a imobilului cu numărul                         

cadastral 85252010080 suprafața 3,2974 ha, proprietate publică (domeniul public) a                    

Consiliul raional Ștefan Vodă, amplasat în limita hotarelor satului Olănești, r-ul Ștefan Vodă, 

conform planului terenurilor elaborate de Institutul de Proiectări și Organizarea teritoriului                 

(se anexează), după cum urmează. 

1.1. Bun imobil cu număr cadastral 85252010080, teren din intravilanul localității cu                    

suprafața de 0,1287 ha, bun imobil cu număr cadastral 85252010080.06, construcție cu                 

suprafața de 132.0 m.p. 

1.2. Bun imobil cu număr cadastral 85252010238, teren din intravilanul localității cu                    

suprafața de 0,2233 ha. 

1.3. Bunul imobil cod cadastral 85252010239, teren din intravilanul localității cu suprafața                  

de 0.1201 ha, bun imobil cu număr cadastral 85252010293.01, construcție cu suprafața                            

de 373.3 m.p. 

1.4. Bun imobil cu număr cadastral 58252010240, teren din intravilanul localității cu                    

suprafața de 0,0178 ha. 

1.5. Bun imobil cu număr cadastral 85252010241, teren din intravilanul localității cu                    

suprafața de 0,0161 ha. 

1.6. Bun imobil cu număr cadastral 85252010242, teren din intravilanul localității cu                    

suprafața de 0,1591 ha, bun imobil cu număr cadastral 85252010242.01, construcție cu suprafața  

de 153.9 m.p. 

1.7. Bun imobil cu număr cadastral 85252010243, teren din intravilanul localității cu                    

suprafața de 0,1267 ha, bun imobil cu numărul cadastral 85252010243.01, construcție cu suprafața 

de 386.6 m.p. 

1.8. .Bun imobil cu număr cadastral 85252010244, teren din intravilanul localității cu                    

suprafața de 0,1189 ha. 

1.9. Bun imobil cu număr cadastral 85252010245, teren din intravilanul localității cu                    

suprafața de 0,1374 ha, bun imobil cu număr cadastral 85252010245.01, construcție cu suprafața    

de 505.9 m.p. 

1.10. Bun imobil cu număr cadastral 85252010246, teren din intravilanul localității cu                    

suprafața de 0,6532 ha, bun imobil cu număr cadastral 85252010246.01, construcție cu suprafața de 

610.08 m.p. 



1.11. Bun imobil cu număr cadastral 85252010247, teren din intravilanul localității cu                    

suprafața de 0,0857 ha, bun imobil cu număr cadastral 85252010247.01, construcție cu suprafața de 

193.4 m.p. 
1.12. Bun imobil cu număr cadastral 85252010248, teren din intravilanul localității cu                    

suprafața de 0,30 ha. 

1.13. Bun imobil cu număr cadastral 85252010249, teren din intravilanul localității cu                    

suprafața de 0,3572 ha, bun imobil cu număr cadastral 85252010249.01, construcție cu suprafața de 

1355.3 m.p. 

1.14. Bun imobil cu număr cadastral 85252010250, teren din intravilanul localității cu                    

suprafața de 0,3060 ha, bun imobil cu număr cadastral 85252010250.01, construcție cu suprafața  

de 657.1 m.p. 

1.15. Bun imobil cu număr cadastral 85252010251, teren din intravilanul localității cu                    

suprafața de 0,4017 ha. 

2. Se imputernicește șeful interimar al Serviciului relații funciare și cadastru, dl Alexei Jitaru                    

să înregistreze materialele la Agenția Servicii Publice Departamentul Cadastru S:C:T Ștefan Vodă. 

3. După înregistrarea obiectelor la IP „Agenţia Servicii Publice” Departamentul Cadastru                   

S.C.T. Ştefan Vodă, dl. Alexei Jitaru șef interimar Serviciu relații funciare și cadastru va efectua 

înscrierile necesare în registrul cadastral și va iniția procedura de trecere a bunurilor imobile din 

domeniul public în cel privat. 

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

raionului Ștefan Vodă. 

5. 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: 

               - Aparatului preşedintelui raionului; 

               - Serviciului relații funciare și cadastru; 

               - Persoanelor nominalizate. 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                

Contrasemnează: 

Secretar al Consiliului                                                                    Ion Țurcan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Anexa  

la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă 

nr. 4/5 din 12.08.2022 

 



 
 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



  



  



  



  



 

 


