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DECIZIE

nr. 4/7 din 15 iunie 2022

Cu privire Ia examinarea notificării Oficiului Teritorial 
Chişinău al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT.1-505 din 20.04.2022

Ca urmare a examinării Notificării Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat 
nr. 1304/OT4-505 din 20.04.2022, privind examinarea şi abrogarea Deciziei nr. 3/9 din 
17.03.2022 ”Cu privire la aprobarea planului geometric actualizat al terenului cu nr. 
cadastral 0124204.047r’, în temeiul art. 14 alin. (3), art. 68 alin. (3) din Legea nr. 436/2006 
Privind administraţia publică locală. Consiliul sătesc Ghidighici. DECIDE:

1. Se ia act de Notificarea Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat nr. 
1304/OT4-505 din 20.04.2022 şi se operează modificări în p. 2 al deciziei Consiliului 
sătesc Ghidighici nr. 3/9 din 17.03.2022, după cum urmează:

2. Se aprobă noul act de stabilire a hotarelor a terenului cu nr. cadastral 0124204.047 din 
str. A. Puşkin, nr. 12, satul Ghidighici, cu menţiunea că "surplusul de teren de 0,0234 
ha în conformitate cu normele de urbanism şi amenajare nu poate f i  format ca bun 
imobil desinestătător

3. în conformitate cu noul act de stabilire a hotarelor aprobat, se acceptă vînzarea -  
cumpărarea surplusului de 0,0234 ha la preţul normativ al pămîntului, în baza 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:
Vi din surplus de teren cet. Graur Marina;
Va din surplus de teren cet. Graur Mihaela;
Va din surplus de teren cet. Graur Viorel.

4. Decizia respectivă se aduce la cunoştinţă Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei 
de Stat.

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se punejuk&eama Comisiei Urbanism şi 
Dezvoltare rurală.

Preşedintele şedinţei
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