
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL BASARABEASCA
MD-6702,or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55

te7fw< (297) 2-20-58, (2g7) 2-20-57 E'mail: consiliul@basarabeasca' md

DECIZIB
PEIIIEH14E

a Consiliului Raional Basarabeasca
din 04 martie 2022

Cu privire la inilierea lucrdrilor de delimitare a unui

teren, proprietate publicd a raionului Basarabeasca

nr.01/13

Av6nd in vedere necesitatea inilierii lucrdrilor de delimitare a unui teren

proprietate publicd a raionului Basarabeasca, ddnd curs demersului managerului IP

1,irlrrt Teoretic,,Alexandr Puqkin" din or. Basarabeasca nr.415/01-03 din

04.11.2021, linfind cont de prevederile art. 3 alin. (2) lit. b) din Legea privind

administrarea qi deetatizarea proprietdlii publice nr. 12112007, cu modificdrile

ulterioare (MO nr. 90-93/2007 art.4Tt), art. art. 16, 17 qi 2l din Legea privind

delimitarea proprietalii publice nr. 2912018, cu modificdrile ulterioare (MO nr. 142-

I4g/201g art.279), art. i8 din Legea nr. 10012017 cu privire la actele normative (MO

nr.7-lT/2018 art.34), in conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul

de delimitare a bunurilor imobile proprietate public6, aprobat prin Hotdrdrea

Guvernului nr. 6312019 (MO nr. 76-85/2019 art. 126), art.43 alin. (1) lit. c), art.46

din Legea nr. 436l2}06privind administralia publicS locald (MO nr. 32-35/2007

art.II6j, av6nd labazd decizia Consiliului ordqenesc Basarabeasca nr. 719.2 drn 27

decembri e 2021 ,,Cu privire la operarea unor modificdri qi completdri in decizia

Consiliului ordqenesc Basarabeasca nr. 218.15 din 20.05.202I", avizul Comisiei

consultative de specialitate a Consiliului raional pentru agriculturd, industrie, comer{

qi relalii funciare, Consiliul raional Basarabeasca

DECIDE:

1. Se iniliazd lucririle de delimitare aterenului proprietate publicd a raionului

Basarabeasca, cu numdrul cadastral 1201308201, suprafa{a de 1,0455 ha, modul de

folosin!6 pentru construclii, amplasat in raza oraqului Basarabeasca, raionul

Basarabeasca, str. Naberejnaia,l (terenul sub bunurile imobile cu numerele

cadastrale 1201308.20L01.001 pi 1201308.201.01.002, inclusiv terenul aferent),

conform planului geometric anexat.

2. Se pune in sarcind qefului Serviciului relalii funciare qi cadastru, dl Gheorghe

Casim, sd asigure executarea lucrdrilor de delimitare in conformitate cu prevederile

legislaliei qi s[ elaboreze setul de documente cu prezentare spre aprobare Consiliului

raional Basarabeasca.

3. Controlul executdrii prezentei decizii se atribuie dlui Petru Scutari, vicepreEedinte

al raionului pe probleme economice.



4. Prezentadecizieintrdinvigoareladatapubliciriiinregistrul de Statal Actelor

Locale se aduce la cunoqtinda persoanelor vizate, precum qi la. cunoqtinld publicl prin

intermediut paginii oficiale a Consiliului raional: wvw. b as ar gb eas c a. md.

Pregedintele gedintei Consiliului
Raional Basarabeasca

Contrasemneazd:
Secretarul Consiliului
Raional Basarabeasca

Vasile GAIL{BA

Gheorghe LIVITCHI
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