Proiect de decizie:10

DECIZIA

nr. din

iunie 2021

lu aprobarea hotarelor administrative corectate dintre
localitatea Dubdsarii Vechi Si Coriova "

!.rrCu privire

Raportor, Alexei Cuciuc, specialist funciar
liiz: Comisia consult.,,agricult-construcfii, protec]ia mediului, amenaj. terit."

in conformitate cu alin. 14 alin ( I ) a Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28. 12'2006
,,Privind Administratia Publicd Local6" cu modificdrile pi completdrile ulterioare, cu
prevederile Legii239l2008 privind transpaxenta in procesului decizional, avizul comisiei
de specialitate, Consilliul s6tesc Dublsarii Vechi,

Decide :
1. Se aprobd schema hotarelor admnistrative corectate dintre localitatea
Dubdsarii Vechi qi Corjova (Anexa)
2. Controlul indeplinirii prevederilor prezentei decizii se pune in seama
primarului.
3. Prezenta decizie intrd in vigoare la data adoptdrii qi publicdrii in Registrul de
stat al actelor locale, responsabil Elena Barburas
Pregedintele gedinlei CL
Secretarul gedinlei CL

NotI informativi la proiectul de decizie
.rrCu privire la aprobarea holarelor administrutive corectate dintre localitatea
Dubdsurii Vechi
va tt
1. Denumirea autorului gi, dupi caz- participanfilor la elaborarea proiectului
Primdria s,Dabasarii Vechi specialist^cadastru Alexei Cuciuc
2. Conditiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ si finalititile urmIrite
Elaborareaproiectuluidedecizieesteintocmitconformprevederito
Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006,,Privind Administrafia Publicl Local6" cu modificdrile qi complet6rile
ulterioare, cu prevederile Legii 23912005 privind transparenfa in procesului decizional,
stabilirea hotarelor admnistrtive pentru corectarea erorilor

,

3.Descriereagraduluidecompatibilitatepentrun'oie
na{ionale cu legisla(ia uniunii EuropeneNu este apticabil

4. Principalele prevederi ale proiectului qi eviden(iereaEemerrtetor noi

Principalele prevederi ale proiectului de d
dintre localitatea Dubdsarii Vechi qi Corjova. in urma et'ectuirii m6surdrilor de SRL GEOINFO SISTEM
s-a stabilit cd, SRL Nivali Prod define unele porfiuni de terenuri a bunul cu nr.cadastral 3133 llg217
amplasat
in sxtravelanul satului pe hotarul administrativ a localitafli corjova.
5. Fundamentarea economico-financiarn implem
suplimentare, sursele financiare adaugdtoare
6. Modul de incorporare a actului in cadrul noimativ in vigo.are

Proiectul se incorporeazdin conformitate au preved
privind finanfele publice locale, art. 14 alin.2lit. (n) al Legii 43612006 privind administrafia
[ublicA.

7. Avizarea qi consultarea publicl a proiectului
avizat de specialistul
4r cadastru
vwvsulru tn
ur Dvvl/sr
scopul rvrlvvrcurr
reipectarii PrsvsuEruul
prevederilor Legii
IJtrBrr I[,Z)Y|ZVU6,
n .*g2OOB, pf0le0lUl
proiectul Oe
de OeClZlg
decizi CU
actele de rigoare au fost plasate pe pagina web a primdriei:wwwdubasariivechi, cu inaintarea ulterioara pentru
pentru
la comisiile de specialitate ale consiliului local spre aprobare in cadrul
$i
?vizare
;edintei consiliulri 1o.u1.
O
/v.l
8.

^^---r

Expertiza nu a fost efectuatd.
- Nu sunt prezenfi factori de risc ce al_detelmina
l. Consiu

aparit

g

corup(ie.

10. Constatlrile expertizei iuridice

rrorcorul qe oecrzle a rost elaborat contorm prevederilor legislafiei in vigoare qi respectarea normelor
de
tehnicl legislativE. Constat6rile expertizei juridice fiind efectuate de catie subdiviz'iunea de specialitate din
cadrul APL in conformitate cu art. 37 alin(6) din Legea nr.l00/2017 qi inaintat spre avizare iomisiei
qgns}ltative de specialitate a consiliului local.
rr. Lonsrararue alror expertise Nu este aplicabil
Proiectul de decizie se prezintd c
pentru examinare gi aprobare in gedin[6.
Proiectul de decizie este elaborat
De

c6tre specialist Alexei

Cuciuc

