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REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL EDINET

din

DECIZIE

пr._

пr.552 l0zl|-|9
din 25.05.20l7

#

20|'7

cu privire la componenla comisiei privind delimitarea terenurilor
таьъrеi de odihnё "poienila veseli" proprietate publicй а raionului
terenurile
iп temeiul art. (4l) din Legea Republicii Moldova пr. 9l din 05.04.2007 Privind
cu privire la efectuarea
proprietate publicй 9i O.ii*itur.ilo., urt,6, art. l8.2 din Instrucliunea
aprobatl prin ordinul
publica,
lucrarilor cadastrale се lin de delimitare а terenurilor proprietate
Instruc{iunii cu
Дgentiei Relajii Fuпсiаrе si Cadastru пr.91 din 14.09.20l5 privind арrоЬаrеп
public,
privire 1а еfёсtuаrеа luсririlоr cadastrale се lin de delimitarea terenurilor рrорriеtаtе
listei
Deciziei Consiliului raional Edine{ пr. бl22 dtп 27,12.2о16 Cu privire la арrоЬаrеа
apartenentei
terenurilor proprietate publicё domeniul public, in scopul identificёrii
еlаъоriтii
terenurilor proprietate publica, stabilirii hotarelor terenurilor proprietate рuьliсй,
publicй а raionului
documenta}iei cadastrale pentru inregistrarea terenurilor proprietate
consultative
autentificlrii а dreptului dЁliпаtоrului ie teren, avind in vedere avizul comisiei
qi imunitali, consiliul raional
economie, buget Ei administrarea bunurilor, juridicй, numiri
DECIDE:
1. se арrоьi Соmропепlа comisiei privind delimitarea terenurilor Taberei de odihnй
''poienila veselй" proprietate рuьliсй domeniul public а raionului рrесum urmеаzй:

GARAS Iurii
USTUROI Denis
COBIAC Daniel
tJSTUROI Maria

MUýCINSCHI Andrei

2.

3.

- preqedintele raionului;
- primarul comunei Ruseni;
- specialist pTincipal, Direclia Agriculturй,
Relalii Fuпсiаrе Ei Cadastru;
- specialistul pentru reglementarea regimului
fuпсiаr al primiriei Ruseni;
- seful Oficiului Cadastral Teritorial Edine{,

in construc{ii 9i in alte
Comisia in corespundere cu normele de urbanism, normativele
materialelor de
domenii vtza|e, ii in bu.u documentelor de drept asupra terenurilor,
bunurilor imobile,cadastrului
atribuire, planului cadastral existent, informa{iei din registrul
planurilor urbanistice qi
grаfiсй,
fr;;i;; gЪп.rut, materialelor existente de eviden11
je proiect, altor materiale normative 9i informative in care sunt stipulate
documentaliei
proprietate
parametrii obiectivului, чоr elabora materialele de delimitare а terenurilor
publicб
Ei il vor
publica а raionului, еlаЬоrа proiectul de fоrmаrе а terenurilor proprietate
prezenta spre арrоЬаrе consiliului raional,
'Decizia

-

prezentё se aduce la cunoEtinla prin transmiterea copiei:
Preqedintelui raionului;
Primarului comunei Ruseni;
Oficiului Cadastral Teritorial Edine!;
oficiului Teritorial Еdiпец al cancelariei de stat,
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