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D E C I Z I E  ( proiect)

nг.6/2 din: 19.11.2020

„ Privind aprobarea materialelor de delimitare a terenului proprietate publică „

In conformitate cu prevederile art.14 al Legii nr.436/2006 privind administraţia 
publică locală, Legiii nr.523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale , Legii nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea 
propriatăţii publice. Legii nr.239/2008 privind transparenţa decizională , Legii 
nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Legii nr. 1543/1998 cadastrului bunurilor 
imobile, Legii 354/2004 cu privire la formarea bunurilor imobile. Legii nr.29/2018 din 
05.04.201 8 privind delimitarea proprietăţii publice, materialelor cu privire la delimitarea 
selectivă a terenului proprietate publică a unităţii administrative-teritoriale oraşul Glodeni 
elaborate de SRL,.GEOAGMAIC‘ Consiliul orăşenesc Glodeni

D E C I  I) E:

1. Se aprobă materialele privind delimitarea terenului proprietate publică a unităţii 
administrative-teritoriale oraşul Glodeni , numărul cadastral 4801110.363 cu suprafaţa 
de 13,6881 ha, categoria de destinaţie VIL Terenuri din intravilanul localităţii , 
modul de folosire: pentru construcţii, domeniul terenului: privat, conform anexei .

2. Se intervine către SGT Glodeni al IP ., Agenţia Servici Publice,, de a efectua 
lucrările solicitate cu ulterioara înregistrare în Registrul bunurilor imobile , conform 
prevederilor legislaţiei în vigoare.

3. Controlul prezentei decizii se pune pe seama comisiei consultative de 
specialitate economico financiare ( preşedinte dl Airini Valentin).
Au votat:

Pentru: Contra: S-au abţinut:

Preşedintele şedinţei Consiliului orăşenesc Movilă Oxana

Secretarul Consiliului orăşenesc Svetlana Subţire

Oleg Braţişevschi ,vieeprimar 

Petru Gurău, spec. în constr., Arhitect ş 

Svetlana Subţire, secretarul consiliului



Anexa Ia decizia nr. 6/2 
Din 19.11.2020

N u m ă r

ca da s tra l

Apartenenţa Categoria de
destinaţie a’
terenului

Modul de 
folosinţă

Amplasarea
terenului

Domeniul
proprietăţii

Suprafaţa
terenului
(ha)

4801110.363 
(conturul de 
teren 102)

UAT
Glodeni

VII (terenuri din
intravilanul
localităţii)

Pentru
construcţii

Or. Glodeni 
intravilan str. 
Ştefan cel 
Mare.str.Basa 
rabeană

Domeniul
privat

13,6881

Svetlana Subţire secretarul consiliului


