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Cu privire ta delimilares in mod selectiv a terenurilor proprietate

pubticd a unildlii administrativ teritoriald lvancea \.

Examinind materialele lucrarilor de delimitare in mod selectiv cu stabilirea hotarelor a

terenului din domeniul public al UAT de nivelulu - I, proprietate publicd a UAT Ivancea,

elaborate gi prezentate de cdtre i.S <Institutul de Proiect6ri pentru Organizarca Teritoriului>, in

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. 1161 2018, Legea m. 2912018 privind

delimitarea proprietdlii publice; artJ4 alin. (2) al Legii privind administralia publicl locald nr.

43612006, Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publicd,

aprobat prin Hotdrire Guvernului nr. 631.2019, in rezultatul consultdrilor publice cu cetdfenii prin

plasarea proiectului de decizie pe pagina web a primdriei comunei Ivancga, avizul comisiei

consultative de specialitate in problemele agtare, de urtanism, amenajarea teritoriului 9i

resursele funciare, Consiliul comunal Ivancea DECIDE:

L Se aproba materialele lucrdrilor cadastrale de delimitare in mod selectiv cu stabilirea

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

hotarelor gi planul geometric) al terenului:

- nr. cadas tral 644020503 82, suprafa{a de 0, 0691ha, categoria de destinaf ie I - Terenuri cU

de;lgltfi9_ggA&l_q,modul de folosinl[ agricol - pdsuni pureL domeniul public proprietate

publica a uniplii administrativ teritorialdlvancea, amplasat in extravilanul s. Ivancea,

comunei Ivancea, r-nul Orhei.

2. Se declarl proprietate publicd domeniul public al unit6{ii administrativ teritoriale Ivancea,

teren cu nr. cadastral 64402050382, suprafala de 0, 0691ha, categoria de destinalie I '
T'erenuri cu destinatie agricold, modul de folosinld agricol - pdsuni pure.

3. Prezenta decizia servegte drept temei pentru inregistrarea inscrierilor in Registrul bunurilor

imobile la Agenlia Serviciilor Publice Departamentul Cadastru.

4. Sursa de acoperire a cheltuielilor pentru inregistrarea bunului imobil se determuna din contul

aloca{iilor bugetare planificate in anul 2020 din contul <Servicii neatrebuite altor aliniate>

222990.

5. Prezenta decizie intrd in vigoare la data includerii acesteia in Registrul de stat al actelor

locale.

6. Controlul executdrii prezentei decizii revine primarului comunei Ivancea dl Boris OCHI$OR.

Preqedintele qedinlei

Sernnat la data de

Serghei $CHILINIIJC

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului local
$*l.ffi

Nadejda COVALI



Consiliul local Ivancea

Comisia consultativI de specialitate in problemele agrare, de urbanizm, amenajarea
teritoriului si resursele funciare

AVIZ

din 23iulie2020

. la proiectul de decizie nr. 3 din 23.07 .2020
\

in temeiul art. 22 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administra(ia
publicd local6, cu modificdrile ulterioare, precum gi in conformitate ,, p.i.e din Regulamentul
privind constituirea gi func{ionaea consiliului local Ivancea, aprobat prin decizia Consiliului
local Ivancea nr.S/l din 15. 07.2011, Comisia consultativd de specialitaie in problemele agrare,
de urbanizm, amenajarea teritoriului qi resursele funciare, DECIDE:

Se recomandd Consiliului local Ivancea adoptarea proiectului de decizie nr. 3 din 23.07.2020

Cu privire la delimitarea in mod selectiv a terenurilor proprietate publicl a uni{Ifii
administrativ teritoriall Ivancea (stafia de epurare) 

,r

PreEedintele comisiei: procopciuc Sergiu %
Secretarul comisiei: Macari lriyp /4&Latti
Menibrii corlisiei:

Gagper Oleg_

Marahovschi Victor

Verbifchi Alexandru



Notd informativd

La proiectul deciziei
<Cr"r privire la delimitarea in mod selectiv a terenurilor proprietate publicd a unilafli

administrativ teritoriald Ivancea>

1. Denumirea autorului gi, dupl caz, a participan(ilor la elaborarea proiectului - specialist

principal pentru reglementarea regimului funciar Covali Denis;

Coordonat cu primarul - dl B. Ochiqor.

2.Condiliile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ qi finalit6lile urm6rite -
construc{ia staliei de epurare in s, Ivancea.

3, Desorierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care all ca scop armonizarea legislaliei
na{ionale cu legislatia Uniunii Europene - nu este cazul

4. Principalele prevederi ale proiectului gi evidentierea elementelor noi - In conformitate cu

arl. art.465, 500, 509-510 din Codul Civil al Republicii Moldova, art. 10, 118-126 din Codul
Adrninistrativ al Republicii Moldovanr. 116 din 19.07.2018, Legea nr.29 din 05.04.2018
privind delimitarea proprietdfii publice; art.l4 alin. (2) al Legii privind administralia publicd

locald nr. 436-XVI din 28.12.2006, Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor
imobile proprietate public6, aprobat prin Hotlrire Guvernului nr. 63 din 11,02.2019, lu?nd in
consideralie Planul de amplasare ;i de stabilire a hotarelor terenului proprietate publicd

donreniu public al UAT Ivancea, zona cadastrald,644020503823, suprafala de 0,0691ha,

necesar pentru construclia sta[iei de epurare, elaborat \a27.05.2020 de I.S <Institutul de

Proiectari pentru Organizarea Teritoriului, avrzat de primarul al localitSlii, Actul de

inventariere din 08. 07.2020 a terenurilor proprietate publbd domeniu public al UAT
Ivancea semnat de Comisia de inventariere instituitd prin Dispozi{ia Primarului comunei
Ivancea nr.0211-7-11 din 21.02.2020 ,,Ctt privire la instituirea comisiei de inventariere", se

propune Consiliului local Ivancea sd aprobe materialele lucririlor cadastrale elaborate Oe i.S.

,,lPOl-" \a27.05.2020 de delimitare in mod selectiv a terenului proprietate publicd domeniul
public al UA f Ivancea, nr. cadastral 64402050382, suprafala de 0, 0691ha, categoria de

destinalie I - Terenuri cu destinatie agricold, modul de folosin{d agricol - pdsuni pure,

domeniul Ulbrtc proprietate publicd a uniplii administrativ teritoriald Ivancea, amplasat in
extravilanul s. Ivancea, comunei Ivancea, r-nul Orhei.

qi anume: actul de inventariere a bunurilor imobile, lista bunurilor imobile, propcesul-verbal al

comisiei de delimitare a bunului imobil, planul de contur al bunului imobil, actul de stabilire a

hotarelor sectorului de teren cu anexd qi planul geometric al bunului imobil la scara 1:1000,

pentru a inregistra dreptul de proprietate publica a UAT Ivancea asupra sectorului de teren

menlionat in Registrul bunurilor imobile al SCT Orhei.

5.Fundamentarea economico-financiard - Realizarea proiectului de decizie dat implicd cheltuieli
pentru inregistrarea/modificarea inscrierilor in Registrul bunurilor imobile a Serviciului
Cadastral Teritorial Orhei privind bunul imobil menlionat, ce se determind din contul alocafiilor
buggtale planificate in anul 2020 pentru lucrdrile ce fin de activitatea serviciului cadastral.

6,_Mq!y!1le lncqrporare a actului in cadrul normativ in vigoare * nu este cazul

7 . Avizarea gi consultarea publica a proiectului * Proiectul

fiind plasat pe pagina web a primdriei la compartimentul
decizii al Consiliului comunal Ivancea la 2020.

dat este supus consultdrilor publice,

Proiecte de documente/proiecte de

8. Constatdrile expert ZE anticorupt e - nu este cazul

9. Constatarile expert ZE de compa bilitate - nu este cazul

10. Cor-rstatdrile expertizei.iuridice - nu este cazul.

1 1-.!gnrtatAriEgltor ex

Primar

ze - nu au fost efectuate

Boris OCHI$OR

,9/W


