REPUBLICA MOLDOVA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL ORHEI

ОРХЕЙСКИЙ РАЙОН

CONSILIUL SĂTESC

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

PERESECINA

ПЕРЕСЕЧИНA
DECIZIE nr. 4/1
din __________________
al Consiliului satesc Peresecina

Cu privire la alocarea surselor financiare
În conformitate cu art. 14 alin.(2) lit. n) al Legii nr.436/2008 privind administraţia publică locală,
art.19 al Legii nr.397/2003 privind finanţele publice locale, Hotărîrea Guvernului nr.1427 din
22.12.2004 pentru aprobarea Regulamentului-tip privind constituirea fondurilor de rezervă ale
autorităţilor administraţiei publice locale şi utilizarea mijloacelor acestora, în conformitate Regulamentul
privind constituirea fondului de rezervă al UAT Peresecina și utilizarea mijloacelor acestuia aprobat prin
Decizia Consiliului sătesc Peresecina nr. 1/6 din 16.01.2020, Decizia Consiliului sătesc Peresecina nr. 2/2
din 27.02.2020 ,,Cu privire la modificarea Decizie nr. 1/6 din 16.01.2020 ,,Cu privire la aprobarea
Regulamentului privind constituirea fondului de rezervă al UAT Peresecina și utilizarea mijloacelor
acestuia”, Decizia Consiliului sătesc Peresecina nr. 16/14 ,,Cu privire la aprobarea bugetului local
Peresecina pentru anul 2020”, avizul pozitiv al comisiei de specialitate economie, buget și finanțe,
precăutînd cererile cetățenilor privind acordarea ajutorului material, Consiliul sătesc Peresecina,
DECIDE:
1. Se acordă din Fondul de rezervă al UAT Peresecina, constituit pentru anul 2020, _____ lei pentru
acordarea ajutorului financiar unic persoanelor social vulnerabile :
N.d
/r
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Numele, Prenumele

Gategoria

Suma
(lei)

Pers. social-vulnerabilă, pensionar
Pers. social-vulnerabilă
Pers. social-vulnerabilă, țintuită la pat, pensionară
Pers. social-vulnerabilă, dizabilit. accentuată
Pers. social-vulnerabilă, pensionară
Pers. social-vulnerabilă, pensionară
Necesitatea efectuării unui tratament costisitor
Pers. social-vulnerabilă, pensionară
Pers. social-vulnerabilă, dizabilit. accentuată
Pers. social-vulnerabilă, pensionar
Pers. social-vulnerabilă, pensionar
Copil cu dizabilitate severă, fam. social-vulnerabilă
Pers. social-vulnerabilă
Pers. social-vulnerabilă, dizabilit. accentuată
2. Responsabil pentru executarea Deciziei se numeşte dna Eugenia Dorogoi, contabil-şef al
primăriei Peresecina.
3. Prezenta decizie poate fi contestată prin înaintarea unei acțiuni la Judecătoria Orhei, sediul
Central, pe adresa mun. Orhei, str. Vasile Mahu 135, în termen de 30 de zile de la data includerii
acesteia în Registrul de stat al actelor locale.
4. Controlul executării prezentei Decizii se pune în seama d-nei Buzu Valentina, primarul satului
Peresecina.

Preşedintele şedinţei Consiliului sătesc Peresecina
Secretar al Consiliului Sătesc Peresecina

Gaiduc Galina

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ОРХЕЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ПЕРЕСЕЧИНА
МД 3541 с. Пересечина
Тел. (235)-47-2-36, 47-2-38

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL ORHEI
CONSILIUL SĂTESC
PERESECINA
MD 3541 s.Peresecina
Tel. (235)-47-2-36, 47-2-38
DECIZIE nr. 4/2
din 11 iulie 2020
Cu privire la modificarea bugetului local Peresecina
pentru luna iulie 2020

În temeiul art 14 alin. 2 lit .n) al Legii nr. 436 /2006 privind administraţia publică locală, art.26 al Legii
privind finanţele publice locale Nr.397/2003, Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar - fiscale
nr.181/2014, Consiliul sătesc Peresecina,
DECIDE:
1. Se aproba rectificarea bugetului primăriei Peresecina prin diminuarea sumei de 57000 lei din
contul mijloacelor financiare al grupului de cheltuieli Iluminarea stradală cod ECO 313120 reparații capitale ale instalațiilor de transmisie, pentru suplimentarea părții de cheltuieli la
următoarele grupuri:
• Pentru lucrări de proiectare, expertizare și verificarea proiectului și devizelor a acoperișului la
Liceul Teoretic, în sumă de 30000,00 lei,
•

Pentru lucrări de proiectare, expertizare a rețelilor de apeduct din sectorul ,,Centru,, în sumă de
15000,00 lei,

•

Pentru lucrări de expertizare și înregistrarea proiectului rețelilor de gaz din sectorul ,,Rădi,, în
sumă de 7000,00 lei.,

•

Pentru lucrări de proiectare de denivelări de pe str. Stefan cel Mare, în sumă de 5000,00 lei.

2. Se aproba rectificarea bugetului primăriei Peresecina prin suplimentarea la partea de venituri cu
suma de 59000,00 lei, în urma împlementării proiectului ,,Îmbunătățirea serviciului public de
salubritate în comunitate,, conform Procesului verbal de predare-primire din 03.07.2020 cod
IBAN 144124 - Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse externe,și partea de
cheltuieli se suplimentiaza cu suma de 59000,00 lei pentru procurarea altor materiale, cod ECO 339110.
3. Controlul executării prezentei Decizii se pune pe seama primarului d-na Valentina Buzu.

Preşedintele şedinţei Consiliului sătesc Peresecina ______________
Secretarul Consiliului sătesc_______________G. Gaiduc

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ОРХЕЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ПЕРЕСЕЧИНА

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL ORHEI
CONSILIUL SĂTESC
PERESECINA

DECIZIE nr. 4/3
din _____________________ 2020
al Consiliului satesc Peresecina
Cu privire la aprobarea organigramei, structurii
și efectivului statelor de personal ale primăriei Peresecina
În temeiul art.14 alin.(2) lit. l) al Legei nr.436 /2006 privind administrația publică locală, art. 67
al Legii 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, Legea 155/2011 privind
aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice, art. 3 pct.2 lit. d) din Legea nr. 270/2018 privind
sistemul unitar de salarizareîn sectorul bugetar, Legea nr. 379/2003 ( republicată la 12.10.2018) privind
finanțele publice locale, art. 22 alin. 91) al Legii Republicii Moldova privind actele normative nr.
100/2017, precum și luând în considerație expunerea de motive din nota informativă a primarului, avizul
comisiei de specialitate, Consiliului sătesc Peresecina, DECIDE:
1. Se aprobă organigrama aparatului primăriei Peresecina, în redacție nouă ( anexa 1).
2. Se aprobă statele de personal ale aparatului primăriei Peresecina, în redacție nouă
(adexa 2).
3. Se abrogă Anexa nr. 5 aprobată prin Decizia nr. 16/14 din 10 decembrie 2019 ,, Cu privire la
aprobarea bugetului local Peresecina pentru anul 2020 în a doua lectură”.
4. Prezenta decizie poate fi contestată prin înaintarea unei acțiuni la Judecătoria Orhei, sediul
Central, pe adresa mun. Orhei, str. Vasile Mahu 135, în termen de 30 de zile de la data includerii
acesteia în Registrul de stat al actelor locale.
5. Controlul asupra executării prezentei Decizii se pune în seama primarului satului Peresecina, dna
Valentina Buzu.
Preşedintele şedinţei Consiliului sătesc Peresecina
Semnat la data de ___________________________

Contrasemnat:Secretarul Consiliului sătesc Peresecina

Galina Gaiduc

Anexa nr. 2
la decizia Consiliului sătesc Peresecina
nr.4 /__3__ din ______________
Efectivul limită al statelor de personal
din autoritățile/instituţiile publice finanţate de la bugetul local Peresecina
pe anul 2020
Nr. d/o
1
1

2

3

Denumirea
2
Primăria – aparat: inclusiv:
- Primar
- Vice primar
- Secretarul consiliului
- Contabil-șef
- Specialist principal
- Specialist
- Secretar-dactilograf
- Conducător auto
- Contabil
- Îngrijitor de încăpere
- Paznic
Grădiniţa nr.2: inclusiv
- Director
- Șef de gospodărie
- Metodist
- Educator
- Conducător muzical
- Dădacă
- Ajutor de educator
- Asistent medical
- Paznic-măturător
- Spălătoreasă
- Muncitor deservire clădire
- Lingereasă
- Lăcătuș
- Operator
- Bucătar
- Bucătar auxiliar
Grădiniţanr.3: inclusiv
- Director
- Șef de gospodărie
- Metodist
- Educator
- Conducător muzical
- Dădacă

Cod org 2

Efectivul de personal, unități

3
10922

4
15,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
3,5
0,5
1,0
1,5
0,5
3,0
28,73
1,0
1,0
0,5
9,3
0,88
1,3
5,75
0,75
2,0
1,75
0,5
0,5
1,0
0,5
1,0
1,0
40,2
1,0
1,0
1,0
13,95
1,25
1,3

08322

08323

Nr. d/o

4
5

Denumirea
- Ajutor de educator
- Asistent medical
- Paznic-măturător
- Spălătoreasă
- Muncitor deservire clădire
- Lingereasă
- Lăcătuș
- Operator
- Bucătar
- Bucătar auxiliar
- Spălătoreasă de vase
Biblioteca publică: inclusiv:
- Bibliotecar principal
Căminul cultural: inclusiv
- Director
- Conducător artistic
- Acompaniator
- Îngrijitor de încăperi
- Paznic
Total

Cod org 2

08326
08327

Secretarul consiliului sătesc__________________GAIDUC GALINA

Efectivul de personal, unități
9,2
1,0
2,0
2,0
1,0
1,0
1,0
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
6,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
90,93
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DECIZIE nr. 4/4
din ____________ 2020
al Consiliului satesc Peresecina

PROIECT

Cu privire la expunerea la licitație cu strigare
a bunurilor proprietate a UAT Peresecina
În scopul acumulării părții de venit a bugetului local, în temeiul art. 14 alin.( 2) lit.b), art.76, 77 al Legii
nr. 436/.2006 privind administraţia publică locală, art.4 al Legii nr.1308/ 1997 privind preţul normativ şi
modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, art. 9 al Legii nr.121/.2007 privind administrarea și
deetatizarea proprietății publice, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 136/2009 „Regulamentul
privind licitaţiile cu strigare şi reducere şi avizul pozitiv al comisiei de specialitate – relaţii funciare,
urbanism, amenajarea teritoriului şi mediului ambiant, Consiliul sătesc Peresecina,
DECIDE:
1. Se expun la licitație bunurile proprietate publică din domeniul privat al UAT Peresecina:
a) spre vînzare-cumpărare :
- terenul cu nr. cadastral 6453217.364 cu suprafața de 0,01 ha din extravilanul localității, modul de
folosință agricol, domeniul privat;
- terenul cu nr. cadastral 6453305.377 cu suprafața de 0,372 ha din extravilanul localității, modul
de folosință agricol, domeniul privat;
-

-

b) pentru darea în arendă:
terenul cu nr. cadastral 6453212.128 cu suprafața de 0.5 ha, modul de folosință agricol, domeniul
privat,
terenul cu nr. cadastral 6453218.767 cu suprafața de 0.0009 ha, modul de folosință agricol,
domeniul privat;
c) pentru darea în locațiune:
terenul cu nr. cadastral 6453209.437 cu suprafața de 0.0012 ha, modul de folosință pentru
construcții, domeniul privat,
încăperea din clădirea administrativă veche nr. cadastral 6453209316.01.018, suprafața de 39,2 m
2
.

2. Se aprobă Comunicatul informativ cu privire la licitația cu strigare ( Anexa nr. 1).
3. Se desemnează licitant d________________, consilier al consiliului sătesc Peresecina.
Preşedintele şedinţei Consiliului sătesc Peresecina
Contrasemnat:
Secretarul Consiliului local

Gaiduc Galina

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL ORHEI
PRIMĂRIA PERESECINA
MD 3541s.Peresecina
Tel. (235)47-2-36 / 47-2-38
C/f:1007601003356
email:prim.peresecina@gmail.com

COMUNICAT
Primăria s.Peresecina, r-l Orhei expune la licitație cu strigare bunuri imobile proprietate publică din
domeniu privat al UAT Peresecina:
a) spre vînzare-cumpărare :
- terenul cu nr. cadastral 6453217.364 cu suprafața de 0,01 ha din extravilanul localității, modul de
folosință agricol, domeniul privat, preț initial__________lei;
- terenul cu nr. cadastral 6453305.377 cu suprafața de 0,372 ha din extravilanul localității, modul
de folosință agricol, domeniul privat, preț initial__________lei;
-

-

b) pentru darea în arendă:
terenul cu nr. cadastral 6453212.128 cu suprafața de 0.5 ha, modul de folosință agricol, domeniul
privat, pe termenul de ______ ani, preț initial__________lei;
terenul cu nr. cadastral 6453218.767 cu suprafața de 0.0009 ha, modul de folosință agricol,
domeniul privat, pe termenul de ________ ani, preț initial__________lei;
c) pentru darea în locațiune:
terenul cu nr. cadastral 6453209.437 cu suprafața de 0.0012 ha, modul de folosință pentru
construcții, domeniul privat, pe termenul de _____ani, preț initial__________lei;
încăperea din clădirea administrativă veche nr. cadastral 6453209316.01.018, suprafața de 39,2 m
2
, pe termenul de ________ ani, preț initial__________lei.

Licitația va avea loc pe data de______________, ora_____ în incinta Casei de Cultură din s.Pereseina.
Condiţii de participare la licitaţie: taxa de participant pentru persoana fizica–1000 lei, persoana
juridica-2000 lei la contul MD71TRPDAC142310A10922AA, pînă la data de _____________. Suma
acontului de 10% din preţul iniţial de vînzare a terenurilor se depune pe contul
MD59TRPDAC371210B03452AA;
Informaţii suplimentare la tel: 023547236, 069128278.
Rog ca comunicatul să fie publicat în limba română.

Primarul s.Peresecina

Valentina BUZU

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ОРХЕЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ПЕРЕСЕЧИНА

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL ORHEI
CONSILIUL SĂTESC
PERESECINA

DECIZIE nr. 4/5
din ________________
al Consiliului satesc Peresecina
Cu privire la vînzarea-cumpărarea lotului pomicol
În conformitate cu art. 14 al (2) lit.b), lit. d), art. 76 al Legii nr. 436/2006 privind administraţia
publică locală, art. 7 al Legii nr. 1308 / 1997 privind prețul normative și modul de vînzare-cumpărare a
pămîntului, art.9 al.3 lit. b) al Legii nr.121 / 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății
publice, art. 10, art. 40 din Codul Funciar al RM nr. 828/1991, examinînd cererea și materialele
prezentate de cet. Vodă Elena Nicolai, membru al întovărășirii pomicole ,,IZVORAȘ” , cu privire la
privatizarea lotului pomicol nr. cad. 6453103.021, Suprafața 0.06 ha, avizul pozitiv al comisiei de
specialitate – relaţii funciare, urbanism, amenajarea teritoriului şi mediului ambiant, Consiliul sătesc
Peresecina,
DECIDE:
1. Se vinde lotul pomicol nr. cadastral 6453103.021 cu suprafața de 0.06 ha, proprietate a UAT
Peresecina, locul amplasării - Întovărășirea Pomicolă ,, IZVORAȘ ”, cet. Vodă Elena Nicolai,
membru al întovărășirii pomicole ,, IZVORAȘ ”.

2. Se aprobă borderoul de calcul al prețului de vînzare-cumpărare a terenului nominalizat în pct. 1 al
prezentei decizii, în sumă de __________ lei.
3. Prezenta decizie poate fi contestată prin înaintarea unei acțiuni la Judecătoria Orhei, sediul
Central, pe adresa mun. Orhei, str. Vasile Mahu 135, în termen de 30 de zile de la data includerii
acesteia în Registrul de stat al actelor locale.
4. Controlul executării prezentei Decizii se pune în seama d-nei Buzu Valentina, primarul satului
Peresecina.

Preşedintele şedinţei Consiliului sătesc Peresecina

Contrasemnat:
Secretarul Consiliului sătesc

Galina Gaiduc

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ОРХЕЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ПЕРЕСЕЧИНА

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL ORHEI
CONSILIUL SĂTESC
PERESECINA

DECIZIE nr. 4/6
din ________________
al Consiliului satesc Peresecina
Cu privire la vînzarea-cumpărarea lotului pomicol
În conformitate cu art. 14 al (2) lit.b), lit. d), art. 76 al Legii nr. 436/2006 privind administraţia
publică locală, art. 7 al Legii nr. 1308 / 1997 privind prețul normative și modul de vînzare-cumpărare a
pămîntului, art.9 al.3 lit. b) al Legii nr.121 / 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății
publice, art. 10, art. 40 din Codul Funciar al RM nr. 828/1991, examinînd cererea și materialele
prezentate de cet. Vodă Elena Nicolai, membru al întovărășirii pomicole ,,IZVORAȘ” , cu privire la
privatizarea lotului pomicol nr. cad. 6453103.031, Suprafața 0.074 ha, avizul pozitiv al comisiei de
specialitate – relaţii funciare, urbanism, amenajarea teritoriului şi mediului ambiant, Consiliul sătesc
Peresecina,
DECIDE:
1. Se vinde lotul pomicol nr. cadastral 6453103.031 cu suprafața de 0.074 ha, proprietate a UAT
Peresecina, locul amplasării - Întovărășirea Pomicolă ,, IZVORAȘ ”, cet. Vodă Elena Nicolai,
membru al întovărășirii pomicole ,, IZVORAȘ ”.
2. Se aprobă borderoul de calcul al prețului de vînzare-cumpărare a terenului nominalizat în pct. 1 al
prezentei decizii, în sumă de __________ lei.
3. Prezenta decizie poate fi contestată prin înaintarea unei acțiuni la Judecătoria Orhei, sediul
Central, pe adresa mun. Orhei, str. Vasile Mahu 135, în termen de 30 de zile de la data includerii
acesteia în Registrul de stat al actelor locale.
4. Controlul executării prezentei Decizii se pune în seama d-nei Buzu Valentina, primarul satului
Peresecina.

Preşedintele şedinţei Consiliului sătesc Peresecina

Contrasemnat:
Secretarul Consiliului sătesc

Galina Gaiduc

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ОРХЕЙСКИЙ РАЙОН
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REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL ORHEI
CONSILIUL SĂTESC
PERESECINA

DECIZIE nr. 4/7
din ________________
al Consiliului satesc Peresecina
Cu privire la vînzarea-cumpărarea lotului pomicol
În conformitate cu art. 14 al (2) lit.b), lit. d), art. 76 al Legii nr. 436/2006 privind administraţia
publică locală, art. 7 al Legii nr. 1308 / 1997 privind prețul normative și modul de vînzare-cumpărare a
pămîntului, art.9 al.3 lit. b) al Legii nr.121 / 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății
publice, art. 10, art. 40 din Codul Funciar al RM nr. 828/1991, examinînd cererea și materialele
prezentate de cet. Mîndrilă Vitalie, membru al întovărășirii pomicole ,,LA TREI IAZURI ” , cu privire la
privatizarea lotului pomicol nr. cad. 6453316.159, Suprafața 0.06 ha, avizul pozitiv al comisiei de
specialitate – relaţii funciare, urbanism, amenajarea teritoriului şi mediului ambiant, Consiliul sătesc
Peresecina,
DECIDE:
1. Se vinde lotul pomicol nr. cadastral 6453316.159 cu suprafața de 0.06 ha, proprietate a UAT
Peresecina, locul amplasării - Întovărășirea Pomicolă ,, LA TREI IAZURI ”, cet. Mîndrilă
Vitalie, membru al întovărășirii pomicole ,, LA TREI IAZURI ”.
2. Se aprobă borderoul de calcul al prețului de vînzare-cumpărare a terenului nominalizat în pct. 1 al
prezentei decizii, în sumă de __________ lei.
3. Prezenta decizie poate fi contestată prin înaintarea unei acțiuni la Judecătoria Orhei, sediul
Central, pe adresa mun. Orhei, str. Vasile Mahu 135, în termen de 30 de zile de la data includerii
acesteia în Registrul de stat al actelor locale.
4. Controlul executării prezentei Decizii se pune în seama d-nei Buzu Valentina, primarul satului
Peresecina.

Preşedintele şedinţei Consiliului sătesc Peresecina
Contrasemnat:
Secretarul Consiliului sătesc

Galina Gaiduc
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DECIZIA Nr. 4/ 8
din ________________2020

PROIECT

Cu privire la selectarea unui sector de drum
public local pentru efectuarea lucrarilor
de reparație în anul 2020 în cadrul
Programului ,,Drumuri Bune -3”.
În conformitate cu art. 18, 23 (2) lit.g), 41-50 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele
normative; art. 101, art. 14 alin.2 lit. (f) al Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală; art.4
(1) lit. d) al Legii nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă; art. 2 alin.3 subpunct. 3 lit. c), art.5
alin.3 al Legii drumurilor nr.509/1995; Hotărârea Guvernului nr.314 din 20 mai 2020 cu privire la
aprobarea Programului de reparație a drumurilor publice naționale și a Programului de reparație
periodică/ întreținere a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor, Consiliul satesc
Peresecina,
DECIDE:
1. Se selectează sectoarul de drum public local proprietate publică a satului Peresecina, r-ul Orhei
pentru efectuarea lucrărilor în anul 2020, conform schemei de amplasare (se anexează) în cadrul
Programului de reparație periodică/ întreținere a drumurilor publice naționale, locale, comunale și
a străzilor conform profilului transversal, după cum urmează:
str. Nicolae Dimo, lungimea de 380 m, cu suprafața de 1750 m2 (tipul profilului 4,
reparația îmbrăcămintei rutiere, prin trecerea din piatră spartă în beton aspfalt )
2. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de Stat al actelor locale.
3. Controlul executării prezentei decizii va fi asigurat de primarului satului Peresecina dna Buzu
Valentina.
4. Prezenta decizie poate fi contestată prin înaintarea unei acțiuni la Judecătoria Orhei, sediul
Central, pe adresa mun. Orhei, str. Vasile Mahu 135, în termen de 30 de zile de la data includerii
acesteia în Registrul de stat al actelor locale.
5. Controlul asupra executării prezentei Decizii se pune în seama primarului satului Peresecina, dna
Valentina Buzu.

Preşedintele şedinţei Consiliului sătesc Peresecina
Secretarul Consiliului local

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ОРХЕЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ПЕРЕСЕЧИНА

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL ORHEI
CONSILIUL SĂTESC
PERESECINA

DECIZIE nr.4/9
din 11 iulie 2020
al Consiliului satesc Peresecina
Cu privire la delimitarea în mod selectiv a
terenului proprietate publică a UAT Peresecinade nivelul-I
Examinînd materialele lucrărilor de delimitare în mod selectiv cu stabilirea hotarelor terenului din
domeniu public al UAT de nivelul-I, proprietate publică a UAT Peresecina, elaborate și prezentate de ÎS
,,Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”, în baza Legii nr. 29/2018 privind delimitarea
proprietății publice, Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică,
aprobat prin H.G. nr.63/2019 în conformitate cu art. 14 alin. (2) nr.436/2006 al Legii privind administraţia
publică, Consiliul sătesc Peresecina:
DECIDE :
1. Se aprobă materialele lucrărilor cadastrale de delimitare în mod selectiv cu stabilirea hotarelor (
actul de inventariere, procesul-verbal, planul de contur, actul de stabilire a hotarelor și planul
geometric) al terenurilor:
-

nr. cadastral 64532130591 cu suprafața de 0,0225 ha, categoria de destinație I- Terenuri cu
destinație agricolă, modul de folosință agricol-pășuni pure, domeniul public;

-

nr. cadastral 64532130450 cu suprafața de 0,2400 ha, categoria de destinație I- Terenuri cu
destinație agricolă, modul de folosință agricol-pășuni pure, domeniul public;
proprietate publică al UAT de nivelul-I, amplasat în intravilanul s.Peresecina, r.Orhei.

2. IP,,Agenția Servicii Publice” Departamentul Cadastru S.C.T. Orhei va înregistra bunul imobil
format.
3. După înregistrarea obiectelor la IP,,Agenția Servicii Publice” Departamentul Cadastru S.C.T.
Orhei, dl Postica Ion, specialist pentru reglementarea regimului funciar al primăriei Peresecina rnul Orhei, va efectua înscrierile necesare în registrul cadastral al primăriei.

Președintele ședinței

______________________

Secretarul Consiliului local

Gaiduc Galina

