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Proiect                                                                
DECIZIE  nr. 2.14/16 

din 26.05.2016 

Cu privire la modificarea categoriei de destinaDie 
a sectoarelor de teren agricole, proprietate privat-  

                În conformitate cu art. 14 (2), litera e, al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI 
din 18.12.2006 privind administraDia public- local-; art. 10, art. 71 al Legii Republicii 
Moldova nr. 828-XII din 25.12.1991 Codul funciar cu modific-rile ulterioare; 
Regulamentul cu privire la modul de atribuire, modificare a destinaDiei ;i schimbul 
terenurilor, aprobat prin Hot-rîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1451 din 
24 .12 .2007 , examinînd  cererea  cet . DolinD-  Alla , cod  personal  XXXXXXX , 
domiciliat- în mun. Chi;in-u, XXXXXX ;i materialele anexate cu privire la modificarea 
categoriei  de destinaDie  a sectoarelor  de teren  agricole  Ei anume : sectorul  de teren , cu 
num-rul cadastral 8015214484, cu suprafaDa de 0,0466 ha, situat în s. Coju;na, r-nul 
Str-;eni , în  teren  pentru  construcDie ; sectorul  de  teren , cu  num-rul  cadastral 
8015214486 , cu suprafaDa  de 0,0466  ha, situat  în s. Coju;na , r-nul  Str-;eni , în teren 
pentru construcDie; sectorul de teren, cu num-rul cadastral 8015214474, cu suprafaDa 
de 0,3847 ha, situat în s. Coju;na, r-nul Str-;eni, în teren pentru construcDie,  

Consiliul s!tesc DECIDE: 

1. Se propune modificarea categoriei de destinaDie a sectorului de teren agricol, cu 
num-rul cadastral 8015214484, cu suprafaDa de 0,0466 ha, situat în s. Coju;na, r-nul 
Str-;eni, proprietate privat- a cet. DolinD- Alla, în teren pentru construcDie. 

2. Se propune modificarea categoriei de destinaDie a sectorului de teren agricol, cu 
num-rul cadastral 8015214486, cu suprafaDa de 0,0466 ha, situat în s. Coju;na, r-nul 
Str-;eni, proprietate privat- a cet. DolinD- Alla, în teren pentru construcDie. 

3. Se propune modificarea categoriei de destinaDie a sectorului de teren agricol, cu 
num-rul cadastral 8015214474, cu suprafaDa de 0,3847 ha, situat în s. Coju;na, r-nul 
Str-;eni, proprietate privat- a cet. DolinD- Alla, în teren pentru construcDie. 

4. Se oblig!, cet. Dolin"! Alla, s! respecte procedura de modificare a destina#iei 
terenurilor men#ionate, prev!zut! în Regulamentul cu privire la modul de 
atribuire, modificare a destina"iei $i schimbul terenurilor. 

5. Controlul execut-rii prevederilor prezentei deciziei se pune în seama specilistului, dlui 
Gheorghe Jereghi. 

Pre$edinte al $edin"ei                                                                                  

Secretar al consiliului                                                                                          S. Fulga


