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          REPUBLICA MOLDOVA 

                     RAIONUL STRĂŞENI 

CONSILIUL  COMUNAL  LOZOVA       

                                                   Proiect  de  DECIZIE  

            Nr. 17  din  21.10. 2021 

 

 

 „Cu privire la schimbarea modului de folosință a terenului agricol” 

Examinind demersul ÎI „Mamulat,, și actele prezentate , prin care se solicită 

schimbarea modului de folosință a suprafeței unui teren cu destinație agricolă 

proprietate privată pentru proiectarea și construcția unui depozit agricol și două hale 

industriale, în baza prevederilor Codului Funciar al Republicii Moldova nr.828 din 

25.12.1991 art.36 alin.2 art.73, cu modificările și complectările ulterioare, Hotărîrea 

Guvernului RM nr.l 170 din 25.10.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

modul de transmitere , schimbare a destinației și schimb de terenuri , art. 14 alin.2 lit.e , 

din Legea cu privire la adminisdtrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, in 

urma celor expuse , Consiliul local DECIDE: 

 

1. Se acceptă schimbarea modului de folosință a terenului nr. cadastral 8022120405 

suprafața -0,26960ha, și 8022120407 ha , amplasat in extravilanul satului Lozova, 

proprietate privată a ÎI „Mamulat,, pentru  proiectarea și construcția unui depozit 

agricol.  

 

2. Se interzice, ÎI „Mamulat,, folosirea terenului agricol indicat, in alte scopuri decît 

pentru amplasarea obiectivului menționat mai sus . 

În cazul folosirii acestor construcții contrar destinației , acestea se consideră construcții 

neautorizate , fapt ce atrage aplicarea sancțiunilor prevăzute de Codul Contravențional. 

 

3. Monitorizarea executării prezentei decizii se pune in sarcina primarului comunei D-

nul Lilian BOTNARU. 

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

locale. . 

 

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI      

CONTRASEMNAT:                                                     

SECRETAR AL CONSILIULUI                                                       Elena Batereanu 
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                                          NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

   La  Decizia  nr. 17  din 21.10 .2021 „Cu privire la schimbarea modului de 

folosință a terenului agricol,,   

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

Specialist în  domeniul RRF – Dna Grosu Elena 

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

În   conformitate   cu  art.14, alin.(1)  al   Legii  nr.  436-XVI  din  28.12.2006   privind  

administraţia  publică  locală,cu modificărilr și completările ulterioare  

     în baza prevederilor Codului Funciar al Republicii Moldova nr.828 din 25.12.1991 

art.36 alin.2 art.73, cu modificările și complectările ulterioare, Hotărîrea Guvernului 

RM nr.l 170 din 25.10.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de 

transmitere , schimbare a destinației și schimb de terenuri ,la cererea ÎI Mamulat. 

 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi  

. în baza prevederilor Codului Funciar al Republicii Moldova nr.828 din 25.12.1991 

art.36 alin.2 art.73, cu modificările și complectările ulterioare, Hotărîrea Guvernului 

RM nr.l 170 din 25.10.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de 

transmitere , schimbare a destinației și schimb de terenuri ,  

 

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

    Proiectul  se   încorporeaza  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  RRF                                                                              Grosu  Elena 
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