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                                                                                               Proiect  

D E C I Z I E  

                                    

Nr.06/                                                                                                                  din  2018 

 

 Cu privire la examinarea cererii cet. Ursu Pavel . 

 

Avînd în consideraţie cererea înaintată de  către cet.:Ursu Pavel  (nr.02/1/37- 136 din 

14.09.2018 ) cu privire la schimbarea modului de folosinţă  terenului cu nr. 

cadastral:3147113.409, S-0,035 ha, amplasat în intravilanul s. Porumbeni r -l Criuleni, 

proprietate privată, studiul pedologic elaborat de Institutul de proiectări pentru organizarea 

teritoriului, privind determinarea notei/gradului de bonitate a terenului, stabilită în mărime 

de:  38 puncte , transferarea de către sus-numit în bugetul com. Paşcani a mijloacelor băneşti în 

sumă de: 26432 lei, compensarea pierderilor cauzate pentru  excluderea terenului sus-

menționat din circuitul agricol, achitate la contul bugetului local în sumă de 26432,00, extrasul 

din registrul bunurilor imobile, planul cadastral al terenului, schema de amplasare a imobilului 

şi a reţelelor edilitare avizată de către arhitectul-şef, organele supravegherii de stat, în 

conformitate cu art.: 10 și 71 ale Codului Funciar aprobat prin Legea nr. 828 din  25.12.1991,  

art.: 14 alin.(2) lit.e); art.19 alin.(4) și art. 22(1)  ale Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 ,,Privin 

administraţia publică locală’’, art.: 11;12 și 14 ale Legii nr. 1308 din 25.07.1997 “Privind preţul 

normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului”, pct.: 10; 27 alin.(2); 30 31 şi 34 ale 

Hotărîrei Guvernului nr. 1170 din 25.10.2016 ,,Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

modul de trasmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri“,  avînd în consideraţie avizul 

comisiei de specialitate, consiliul c. Paşcani  

DECIDE: 

1.Se ia act de informaţie a cererii înaintate de către cet.:Ursu Pavel  . 

2.Se aprobă cet.: Ursu Pavel  , schimbarea modului de folosinţă a  terenului proprietate 

privată cu nr. cadastral:3147113.409, S-0,035 ha, amplasat în intravilanul s. Porumbeni , raionul 

Criuleni  din  teren ,,grădină,, în teren ,,pentru construcții” . 

3. Se obligă cet. Ursu Pavel  să se adreseze către I.P.,,Agenţia Servicii Publice ,, Serviciul 

Cadastral Teritorial Criuleni  , pentru întroducerea modificărilor necesare în Registrul bunurilor 

imobile . 

4.Controlul îndeplinirii prezentei decizii se atribuie primarului. 

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,          ________________    

Secretarul consiliului local, ________________    Rodica Răileanu  
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