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DECIZIE

Nr. 5/10 din 25 octombrie 2022

Cu privire la aprobarea listei şi procesului-verbal de delimitare a 
terenurilor proprietate publică a UAT de nivelul I

Examinînd materialele lucrărilor de delimitare în mod selectiv cu stabilirea 
hotarelor a terenurilor proprietate publică a UAT de nivelul I, elaborate şi prezentate de 
către Î.S „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”, în baza Legii nr. 
29/2018 privind delimitarea proprietăţii publice, Regulamentului privind modul de 
delimitare a bunurilor imobile proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 
63/2019, art. 18 al Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, în conformitate cu 
art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică, Consiliul sătesc 
Ghidighici, DECIDE:
1. Se aprobă materialele lucrărilor cadastrale de delimitare în mod selectiv cu stabilirea 

hotarelor (actul de inventariere, procesul-verbal, planul de contur, schema de stabilire 
a hotarelor cu anexă şi planul geometric) al terenului cu nr. cadastral 01242110641 - 
cu suprafaţa de 0.2186 ha, categoria de destinaţie II - Terenuri din intravilanul 
localităţilor, modul de folosinţă 2.8 - pentru amenajări şi spaţii verzi, domeniul 
public; proprietate publică al UAT de nivelul - I, amplasat în intravilanul satului 
Ghidighici, mun. Chişinău.

2. Se declară proprietate publică a UAT Ghidighici, terenul cu nr. cadastral 
01242110641 - cu suprafaţa de 0.2186 ha ha, categoria de destinaţie II - Terenuri din 
intravilanul localităţilor, modul de folosinţă 2.8 - pentru amenajări şi spaţii verzi, 
domeniul public;

3. Primarul satului Ghidighici va asigura înregistrarea dreptului de proprietate asupra 
bunului imobil la I.P. „Agenţia Servicii Publice” Departamentul Cadastru S.C.T. 
Chişinău nr. 1 şi va asigura ulterior efectuarea înscrierilor necesare în registrul 
cadastral al primăriei.

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se punedtnt-spama Comisiei Urbanism şi
dezvoltare rurală. /%
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