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Decizia nr.3/4 

din 13.06.2022 

                                                         
 

     ”Cu privire la formarea bunului imobil prin separare” 

 

      În conformitate cu art.14 alin (2) lit(b,c,d,e), al Legii nr. 436 din 28.12.2006 

,,Privind administrația publică locală”; art 9 alin.(2) al Legii 121 din 04.05.2007 

,,Privind administrarea și deetatizarea proprietății publice”; art.1, 3, 9, 10 a Legii 

354 din 28.10.2004 ,,Cu privile la formarea bunurilor  imobile”; art. 4 alin (3) și (1) 

lit(g) al Legii nr 435 din 28.12.2006 ,,Privind descentralizarea administrativă” 

Consiliul local 

 

                                                    Decide: 

 

1. A forma prin separare din bunul imobil inițial cu nr. cadastral 7442120076 

(teren proprietate privată a comunei Cubolta, modul de folosinţă pentru 

construcții cu suprafața de 0,7176 ha ) un bun imobil nou format cu suprafața 

de 0,2957 ha.  

2. A forma prin separare din bunul imobil inițial cu nr. cadastral 7442114040 

(teren proprietate publică a comunei Cubolta, modul de folosinţă agricol cu 

suprafața de 14,1 ha ) un bun imobil nou format cu suprafața  - 1,1858 ha. 

3. A forma prin separare terenul aferent al bunului imobil 7442114.040.02 în 

mărime de – 0,3515 ha. 

4.  A  interveni către I.P., A.S.P., S.C.T., or. Sîngerei să formeze și să 

înregistreze dreptul de proprietate asupra terenului nou format prin separare, 

proprietate  a com.  Cubolta în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

5. Mijloacele financiare pentru executarea prezentei decizii vor fi alocate din 

Bugetul Local – ECO-222990 

6. Prezenta decizie intră în vigoare din momentul aducerii la cunoștință care nu 

poate preceda data publicării în Registrul de Stat al  Actelor Locale. 

7. Primarul se desemnează responsabil pentru realizarea deciziei în cauză. 

8.  Controlul asupra realizării deciziei, se pune în sarcina Comisiei consultative 

pentru agricultură, protecția mediului, amenajarea teritoriului și 

reglementarea regimului funciar 

 

 

         Președintele ședinței                                                           Ceban Tatiana  

 

        Contrasemnează  

        Secretarul CL                                                                        Grecu Ina 
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