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MD 3532, s. Ivancea, raionul Orhei,  http://ivancea.md 

PROIECT 

DECIZIE Nr.  

din   ____________ 2020 

 

Cu privire la delimitarea în mod selectiv a terenurilor proprietate 

 publică a uniţăţii administrativ teritorială Ivancea 

 

 Examinînd materialele lucrărilor de delimitare în mod selectiv cu stabilirea hotarelor a 

terenului din domeniul public al UAT de nivelulu – I, proprietate publică a UAT Ivancea, 

elaborate şi prezentate de către Î.S «Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului», în 

conformitate cu art. art. 465, 500, 509-510 din Codul Civil al Republicii Moldova, art. 10, 118-

126 din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19. 07. 2018, Legea nr. 29 din 

05.04.2018 privind delimitarea proprietăţii publice; art.14 alin. (2) al Legii privind administraţia 
publică  locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,  Regulamentului privind modul de delimitare a 

bunurilor imobile proprietate publică, aprobat prin Hotărîre Guvernului nr. 63 din 11.02.2019, 

avizul comisiei consultative de specialitate  în  problemele agrare, de urbanism, amenajarea 

teritoriului şi resursele funciare, Consiliul comunal Ivancea DECIDE: 

1. Se aprobă materialele lucrărilor cadastrale de delimitare în mod selectiv cu stabilirea 

hotarelor (actul deinvintariere, procesul verbal, planul de contur, actul de stabilirea a 

hotarelor şi planul geometric) al terenului: 

-  nr. cadastral 64402050382, suprafaţa de 0, 0691ha, categoria de destinaţie I - Terenuri cu 

destinaţie agricolă, modul de folosinţă agricol – păşuni pure, domeniul public proprietate 

publică a uniţăţii administrativ teritorială Ivancea, amplasat în extravilanul s. Ivancea, 

comunei Ivancea, r-nul Orhei. 

2. Se declară  proprietate publică domeniul public al unităţii administrativ teritoriale Ivancea, 

teren cu nr. cadastral 64402050382, suprafaţa de 0, 0691ha, categoria de destinaţie I - 

Terenuri cu destinaţie agricolă, modul de folosinţă agricol – păşuni pure. 

3. Prezenta decizia serveşte drept temei pentru înregistrarea înscrierilor în Registrul bunurilor 
imobile la Agenţia Serviciilor Publice Departamentul Cadastru. 

4. Sursa de acoperire a cheltuielilor pentru înregistrarea bunului imobil se determună din contul 
alocaţiilor bugetare planificate în anul 2020 din contul  «Servicii neatrebuite altor aliniate» 
222990. 

5. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii acesteia în Registrul de stat al actelor 

locale.. 

6. Controlul executării prezentei decizii revine  primarului comunei Ivancea dl Boris OCHIȘOR.  

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                                                     Ina GRECU 

 Semnat la data de_______________________ 

 

Contrasemnat:        

Secretar al Consiliului local                                                                                 Nadejda COVALI 

 
 

 

 

 

http://ivancea.md/deciziile-consiliului/

