
Proiect de decizie nr,7

,,Cu privire la iniliereo lucrdrilor de delimitore selectivo",

Informeazd, Alexei Cuciuc,specialist

Avizare :Comisia consult. agricult-construcfii,protectia mediului, amenaj. terit.

in temeiul art. L4,L9 alin (a) art.22alin(11 art.77 , art,29 alin (L )lit(a) al Legii nr. 436-XVl din

28.L2.2006 privind ,,Administralia Publici LocalS";art.15 din Legea nr.29120L8 privind

delimitarea proprietetii publice, art. I pct 2 al Legii nr. 121-XVl din 04.05.2007 privind

administrarea gi deetatizarea proprietilii publice; Hotirirea Guvernului Republicii Moldova

nr.63 din Ll..Oz.zOLg pentru aprobarea Regulamentului privind modulde delimitare a

bunurilor imobile proprietate public6" Legea 100120L7 cu privire la actele

normative,examinAnd materialele cu privire la delimitarea terenurilor proprietate public6,

avizul comisiei de specialitate, Consiliul local DubisariiVechi,

DEC!DE:

1. Se accepti inilierea lucrdrilor de delimitare selectivd a terenurilor proprietate publica a

UAT Dubdsarii Vechi: 5fhntdni arteziene din intravelanul satului,modul de folosinl6 pentru

construcJii $i I fantan6 din extravelanul satului nr.cont,l17

2. Responsabil de executarea prezentei decizii se numeqte specialistul pentru reglementarea

regimului funciar dl Alexei Cuciuc

3. Primarul va asigura controlul executdrii prezentei decizii

4.Prezentadecizie intrl in vigoare la data adoptirii qi publicdrii in Registrul de stat al actelor

locale, responsabil dna Elena Barburas



1. Denu*irea autorului 9i, dupfl c z, a p4rticipanlilor la elaborare-a proiectului

Primdria s,Dubasarii Vechi , specialist cudastru Alexei Cuciuc

2. Condi(iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ qi finalitifile urmlrite
proiectul de decizie 

"ste 
intocmit tn baza actelor normative: arl. !4,L9 alin (4) art.22alin(tl art.77, art.29 alin (1 )lit(a)

al Legiinr.436-XVl din28.L2.2006 privind,,Administralia Publicd Locald";art.16 din Legea nr.29/2OLB privind delimitarea

proprietilii publice, art.9 pct 2 al Legii nr. 121-XVl din 04.05.2007 privind administrarea gideetatizarea proprietilii

publice; Hotdrirea Guvernului Republicii Moldova nr.63 din 7t.O2,2}tg pentru aprobarea Regulamentului privind

modulde delimitare a bunurilor imobile proprietate publicd" Legea 100/2017 cu privire la actele normative, ca

scop:utilizarea c6t maiefucientd a bunurilor UTA DubdsariiVechiDelimitarea bunurilor immobile este condilionatl de

urmitaorele e tape :

Lucriri pregdtitoare;identificarea bunurilor immobile proprietate public;elaborarea planului de conturSiintocmirea

listelor bunurilor immobile;intocmirea procesului -verbal privind delimitarea;coordonara materialelor de

delimitare;intocmirea planului geometric;intocmirea raportului lucririi;receptia lucririlor.

Procesul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publica se finalizeazi odat5 cu tnregistrarea dreptului de

proprietate asupra acestor bunuri gi respectiv .materialele delimitirii se transmit spre inregistrare organului cadastral

teritorial

i. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislafiei nafionale cu

leeislatia Uniunii Europene

Nu este anlicabil

4. Principalele prevederi ale proiectului 9i evidenfierea elementelor noi

initierea tucr[rilor de delimitare selectivi a terenurilor proprietate publica a UAT Dubisarii Vechi: 5fdntdni arteziene

din intravelanul satului"modul de folosint[ pentru constructii Si I fAntdnd din extravelanul satului nr.cont.l 17

5. Fundamentarea economico-financiari
Implementarea proiectului de decizie prevede cheltuieli din Bugetului aprobat pentru antlJ202l din contul surselor

alocate in cadrul Prosramului de stat pentru delimitarea bunurilor immobile

6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare

Proiectul se incorporeazdinconformitate cu prevederilor actelor normative art.29 alin.3 al Legii nr.397 /2003 privind

finantele publice locale, art. 14 alin. 2 lit. (n) al Legii 43612006 privind administrafia public6.

7. Avizarea $i consultarea publicl a proiectului

Conform art.32 alLegii nr.10012017 cu privire la actele normative in vigoare, proiectulde decizie a fost avizat de

clhe primarul satului gi specialistul cadastru discuta in gedinfa audierilor publice

in scopul respect[rii prevederilor Legii nr.23912008, proiectul de decizie cu actele de rigoare au fost plasate pe

pagina web a prim[riei:w]vwdubasariivechi, cu inaintarea ulterioar6 pentru avizare la comisiile de specialitate ale

consiliului local si spre aprobare in cadrul sedintei consiliului local.

8. Constatirile expertizei anticoruptie
Expertiza nu a fost efectuati.

Nu sunt prezenti factori de risc ce ar determina aparitia riscurilor de coruptie.

9. Constatirile expertizei de compatibilitate Nu este aplicabil

I 0. Constat[rile expertize:i_i u r:idiae

Proiectul de decizie a fost elaborat conform prevederilor legislafiei in vigoare gi respectarea normelor de tehnici
legislativ[. Constat[rile expertizei juridice fiind efectuate de c[tre

subdiviziunea de specialitate din cadrul APL in conformitate cu art. 37 alin (6) din Legea nr.l00l20l7 gi inaintat spre

avizarc Comisiei consultative de specialitate a consiliului local.

11. Constatirile altor expertize Nu este aplicabil

NotI informativl la proiectul de decizie:

,,Cu privire la iniliereo lucrdrilor de delimitare selectiva",

Proiectul de decizie se prezinti comisiilor consultative de specialitate spre avizare qi consiliului local pentru

examinare qi aprobare in gedinf[.

Proiectul de decizie este elaborat

Specailist cadastru Alexei Cuciuc


