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din 06 septembrie 2018
D E C I Z I E

nr. 5/5 
or. Glodeni

Cu privire la modificarea şi completarea Anexei nr.2 
a Deciziei Consiliului orăşenesc nr. 4/3 din 20 iunie 
2008 “Cu privire la aprobarea listelor privind 
delimitarea terenurilor proprietate publică”

în conformitate cu art. 14 al Legii privind Administraţia Publică Locală nr. 436-XVI 
din 28.12. 2006 ,art.9 alin.(2), lit.(b),(j) al Legii privind administrarea şi deetatizarea 
proprietăţii publice nr.l21-XVI din 04.05. 2007 , art. 1,3,9 ale Legii nr. 523-XIV din 
16.07. 1999. Cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ- teritoriale, 
art.l 1 al Legii nr. 29 din 05.04.2018 “ Privind delimitarea proprietăţii publice”

Consiliul Orăşenesc Glodeni 
D E C I D E :

1. Se completează anexa nr.2 la Decizia nr. 4/3 din 20 iunie 2008 “Cu privire la aprobarea 
listelor privind delimitarea terenurilor proprietate publică.(Anexa nr. 1 )
2 . Se intervine către întreprinderea privată licenţiată care deţine licenţa serviciilor cadastrale să 
întocmiască dosarele tehnice a terenurilor proprietate publică a Consiliului orăşenesc Glodeni şi 
în conformitate cu legislaţia în vigoare.
3. Se intervine către I.P., A.S.P., S.C.T., or. Glodeni să înregistreze dreptul de proprietate asupra 
terenului proprietate publică a Consiliul orăşenesc Glodeni în conformitate cu legislaţia în 
vigoare.
4. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de 
specialitate pentru activităţi economico - financiare (preşedinte Alexei Bordea)
Au votat: 16



Anexa nr. 1
la Decizia Consiliului orăşenesc Glodeni 

nr. 5/5 din 06.09.2018 
Terenurile proprietate publică 

al Consiliului orăşenesc Glodeni

1. Teren proprietate publică domeniul privat al Consiliului Orăşenesc Glodeni, modul de 
folosinţă agricol, cu S -  1.5 ha amplasat în or. Glodeni extravilan (regiunea căii ferate), 
schema nr. 1;

2. Teren proprietate publică domeniul privat al Consiliului Orăşenesc Glodeni, modul de 
folosinţă pentru construcţii aferen constrcţiei garaj amplasat în or. Glodeni str. Constantin Stere 
nr. 2/22 nr. cadastral 4801110347, cu S -  0,0058 ha, schema nr. 2;

Secretarul Consiliului orăşenesc Svetlana Subţire


