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DECIZIE
Nr. 3/9 din 17 martie 2022

Cu privire la aprobarea planului geometric 
actualizat al terenului cu nr. cadastral 

Avînd în vedere cererea , actul 
Hotărîrii Sovietului Sătesc nr. 1/3 din 16.01.1991, actul de stabilire a hotarelor cu planul 
geometric actualizat din 8 septembrie 2021, art. 11 din Legea nr. 828/1991 Codul Funciar 
al R.M., art. 4, alin. (10) din Legea 1308/1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare- 
cumpărare a pămîntului, în temeiul art. 14 alin. (1), (2), lit. b), d) din Legea nr.436/2006 
privind administraţia publică locală, Consiliul sătesc Ghidighici, DECIDE:

1. Se abrogă Decizia Consiliului sătesc Ghidighici nr. 6/10 din 15 noiembrie 2021 Cu 
privire la aprobarea planului geometric actualizat al terenului cu nr. cadastral 

 şi Decizia Consiliului sătesc Ghidighici nr. 1/4 din 03 februarie 2022 Cu 
privire la modificarea Deciziei Consiliului sătesc Ghidighici nr. 6/10 din 15 noiembrie 
2021.

2. Se aprobă planul geometric actualizat a terenului din satul Ghidighici, str. A. Puşkin 
nr.  nr. cadastral , cu modificarea suprafeţei totale din  ha în 

 ha, proprietate privată a cet.  cotă parte, cotă 
parte şi cotă parte, din care  ha constituie surplus de teren.

3. Din motiv că surplusul de teren de  ha nu poate fi format ca obiect independent 
de drept conform prevederilor Legii nr. 354/2004 cu privire la formarea bunurilor 
imobile, se acceptă vînzarea surplusului de  ha la preţul normativ al pămîntului 
conform art. 4, alin. (10) din Legea nr. 1308/1997 privind preţul normativ şi modul de 
vînzare-cumpărare a pămîntului. proprietarilor de teren după cum urmează:

din surplus de teren cet. ;
 din surplus de teren cet. ;
din surplus de teren cet. .

4. Controlul asupra îndeplinirii prezentei Decj^
Urbanism şi dezvoltare rurală.
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