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Republica Moldova                                                                        Республика Молдова 

Raionul Floreşti                                                                                 Район Флорешть 

Consiliul orăşenesc Floreşti                                                         Городской Совет Флорешть 

 

 

DECIZIE 

 

din _______________2020                                                       nr. ___ 

 
Cu privire la actualizarea planului  

prin modificarea hotarelor  

pe str. 31 August 1989, nr.39 

       
       În temeiul art. 14 alin.(2) lit. b) al Legii nr. 436/2006 Privind administraţia publică locală; art. 3 
şi art.4 al Legii nr.354/2004 ”Cu privire la formarea bunurilor imobile”,  Consiliul orăşenesc 
DECIDE: 
 

1. Se permite actualizarea planului cadastral cu nr./c 4501215.020 cu suprafața de 0,0272 ha 
amplasat pe str. 31 August 1989, nr.39, din or. Floreşti, prin modificarea hotarelor. 

2. Se aprobă planul cadastral cu nr./c 4501215.020 cu suprafața de 0,0272 ha amplasat pe str. 
31 August 1989, nr.39, din or. Floreşti, după modificarea hotarelor. 

3. Plata pentru efectuarea lucrarilor cadastrale sus numite va fi din contul cet. Cernopischi 
Irina și Cornescu Gheorghe. 

4. Controlul asupra executării deciziei în cauză se pune în sarcină Comisiei consultative pentru 
amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului (preşedintele). 

 
Preşedintele şedinţei        

Secretar interimar al Consiliului orăşenesc          Angela FURDUI 

 
 Avizat: Munteanu Ion__________ 

                                                    

 

Notă informativă 

              În urma măsurărilor masive care au avut loc în anii 2002-2003 au fost comise careva erori 
la înregistrarea grafică a planurilor cadastral pentru terenurilor de pe str. 31 August 1989, nr.39 și 
nr.41. Proprietarul terenului de pe str. 31 August 1989, nr.39, or. Florești este APL, iar a terenului 
de pe str. 31 August 1989, nr.41 este d-mna Plămădeală Elena Efim. Totodată menționăm faptul că 
d-mna Plămădeală Elena Efim a dat acordul la actualizarea planului cadastral. Suprafața terenului 
nu se modifică se v-or modifica doar hotarele. În comformitate cu Legea nr.354-XV din 28.10.2004 

cu privire la formarea bunurilor imobile și al regulamentului de formare a bunurilor imobile pentru 
efectuarea a lucrărilor cadastrale este necesar acordul Consiliului orășenesc care este proprietarul 
terenului dat pentru efectuarea masurărilor sus menționate în intravilanul orașului Florești.   

 

Galușcă Dumitru  

 
 


