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          REPUBLICA MOLDOVA 

                     RAIONUL STRĂŞENI 

CONSILIUL  COMUNAL  LOZOVA       

                                        Proiect  de  DECIZIE  

  

                                       Nr. 16 din 21.10.2021 

 

,,Cu privire la permiterea formării prin separare  

a terenului nr. cadastral 8022307134,, 

 

     În temeiul Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică 

locală,Legii din 25.12.1999, Codului Funciar a RM,, Legii Cadastrului bunurilor 

imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998,Legea din din 27.10.2017 Monitorul 

oficial 371-382 ,,Cu privire la formarea bunurilor imobile  avînd în vedere avizele 

comisiilor consultative de specialitate, Consiliul  comunal DECIDE:  

 

1. Se permite formarea prin separare a terenului cu nr. cadastral 8022307134 suprafața 

de 0,45540 ha în două bunuri imobile; 

- bunul imobil – 0,25 ha 

- bunul imobil – 0,2054 ha  

 

2. Specialistul în reglementarea regimului funciar din cadrul Primăriei Lozova    

    Dna Grosu Elena ,v-a fi responsabilă de executarea prezentei Deciziei ;  

 

3.Controlul   executării   prezentei  Decizii   se  pune  în  sarcina primarului Lilian 

Botnaru ; 

 

4. Prezenta Decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor     

    Locale.  

                 

 

      PREŞEDINTELE   ŞEDINŢEI                                             

      CONTRASEMNAT:  

      SECRETAR  AL  CONSILIULUI                                       Elena  Batereanu 
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          REPUBLICA MOLDOVA 

                     RAIONUL STRĂŞENI 

CONSILIUL  COMUNAL  LOZOVA       

 

                                                NOTĂ   INFORMATIVĂ 
 

         La proiectul de Decizie  nr. 16  „ Cu privire la  permiterea formării prin 

separare  a terenului nr. cadastral  8022307134  .” 

  

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Specialist în RRF   –   Dna Grosu Elena 

2 .Condițiile ce au impus la elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 

 În temeiul Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală,Legii din 

25.12.1999, Codului Funciar a RM,, Legii Cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 

1998,Legea din din 27.10.2017 Monitorul oficial 371-382 ,,Cu privire la formarea bunurilor imobile   

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi  

   În   conformitate   cu  art.14, art. 77 p.5   al   Legii  nr.  436-XVI  din  28.12.2006   

privind  administraţia  publicî  locală,   privind   Legea  121-XVI  din  04.05.2007   

privind   administrarea  şi  deetatizarea    proprietăţii  publice,Codul funciar, aprobat 

prin Legea R.Moldova  nr.828-XII din 25.12.1991,Legii R.Moldova  nr.1543 din 

25.02,1998. Cadastrul bunurilor imobile , 

4 .Modul  de  încorporare  a  actului  în  cadrul  normative   în  vigoare 

    Proiectul  se   încorporeza  în   sistemul  actelor   normative  în  vigoare.  

5. Avizarea  şi  consultarea publică a proiectului 

 În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparența în procesul decizional,   proiectul  a  fost  plasat  pe  panoul  informativ     

din  incinta   primăriei. 

6  Constatările   expertizei  juridice 

Proiectul  deciziei   este  în  concordanţă  cu   prevederile Legii  nr.  436-XVI  din  

28.12.2006   privind  administraţia  publică  locală,  Proiectul  deciziei   se  prezintă  

comisiei  consultative  de  specialitate  pentru  avizare   şi   propunerii   consiliului  

local  pentru  examinare şi  adoptare  în  şedinţă. 

 

Specialist  în domeniul RRF                                                     Grosu  Elena 



                                                                                                                                                                                                       
       MD–3721, s. Lozova, str. Ştefan cel Mare, 27;Tel/ +373(237)47-2-38; fax.+373(237)47-0-27; e-mail: secretariatlozova@gmail.com 

 
                                                                                                                                                                                            
 

 

          REPUBLICA MOLDOVA 

                     RAIONUL STRĂŞENI 

CONSILIUL  COMUNAL  LOZOVA       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


