
DECIZIA Nr. 3/1
a ședinței Consiliului local Peresecina

din ______ iunie 2022

Cu privire la alegerea în funcția de
viceprimar al satului Peresecina

În temeiul art.14 alin. (2) lit.t), art. 26,  art. 31 din Legea privind administrația publică
locală nr. 436/ 2006, la propunerea primarului satului Peresecina dna Valentina Buzu, avizul
pozitiv al comisiei de specialitate, Consiliul sătesc Peresecina,

DECIDE:

1. Se alege dl__________________, în funcția de viceprimar al satului Peresecina.
2. Atribuțiile viceprimarului vor fi stabilite prin dispoziția primarului satului Peresecina, dna

Valentina Buzu.
3. Se obligă dl ________________________să depună declarația cu privire la avere și

interese   personale, în termen de 30 de zile de la data numirii în funcție, în conformitate
cu prevederile Legii nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor
personale.

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 executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Valentina Buzu, primarului
satului Peresecina.

Preşedintele şedinţei Consiliului sătesc Peresecina

Secretarul Consiliului local Gaiduc Galina

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL ORHEI

CONSILIUL SĂTESC
PERESECINA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ОРХЕЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

ПЕРЕСЕЧИНА



DECIZIE Nr 3/2
din  ____ iunie 2022

Cu  privire  la  corelarea   bugetului
local Peresecina  pentru  anul 2022

În temeiul art.24 al Legii nr.397/ 2003 privind finanţele publice locale, art.55 alin. (5)
din Legea  finanțelor publice și responsabilitații bugetar-fiscale nr. 181/2014, Legea nr. nr.112
privind modificarea  Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr.205 din 13 mai 2022, art.14 (2) lit.
n) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, ținînd coint de circulara
Ministerului Finanțelor nr.06/2-17-30 din 16.05.2022 avizul pozitiv al comisiei economie, buget
și finanțe, Consiliul  sătesc Peresecina,

DECIDE:

1. Se corelează bugetul local Peresecina aprobat pentru  anul 2022 cu Legea bugetului de stat pe
anul 2022, modificînd  prevederile Deciziei Consiliului satesc Peresecina nr. 8/13  din 09
decembrie  2021  „Cu privire la aprobarea bugetului local Peresecina”, după cum urmează:

1.1. în p.1 cifra la venituri 17000.0  mii lei se substituie cu cifra 17680.3   mii lei şi
cheltuieli cifra 17000.0 mii lei se substituie cu cifra 17680.3  mii lei.

1.2.  anexele la venituri şi cheltuieli se aprobă în redacţie nouă (corelate), conform
anexelor 1, 2 si 3.

2. Controlul asupra executării prezentei Decizii se pune pe seama primarului primăriei
Peresecina, dna  Valentina Buzu.

Preşedintele şedinţei Consiliului sătesc Peresecina

Secretarul Consiliului sătesc Gaiduc Galina

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL ORHEI

CONSILIUL SĂTESC
MD 3541 s.Peresecina

Tel. (235)-47-2-36, 47-2-38

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ОРХЕЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

МД 3541 с. Пересечина
Тел. (235)-47-2-36, 47-2-38



DECIZIE  nr.3/3
din _____ iunie 2022

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 alin. (2) al Legii nr.397/2003 privind finanţele publice locale, Hotărîrea Guvernului
nr.1427/2004 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. 4/1 din 11.07.2020, Decizia 8/9 din 09.12.2021 ,, 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. 8/13 din 09.12.2021 ,,Cu privire la aprobarea bugetului local
Peresecina pentru anul 2022”, avizul pozitiv al comisiei de specialitate economie, buget și finanțe,
examinînd cererile cetățenilor privind acordarea ajutorului material, Consiliul sătesc Peresecina,

D E C I D E :

1. Se acordă din Fondul de rezervă al UAT Peresecina, constituit pentru anul 2022, _______
lei pentru acordarea ajutorului financiar unic persoanelor :

N.d/r Numele, prenumele,
Patronimicul

Gategoria Suma

(lei)

1 Ostapciuc Andrei Pentru copilul nou-născut 1000

2 Lebedeva Tatiana Pentru copilul nou-născut 1000

3 Motroi Ana Pentru copilul nou-născut 1000

4 Vieri Olesea Pentru copilul nou-născut 1000

5 Durnea Tatiana Pentru copilul nou-născut 1000

6 Ursu Mariana Pentru copilul nou-născut 1000

7 Sava Aurelia Pentru copilul nou-născut 1000

8 Buzu Pavel / Zinaida Aniversarea a 50 ani de la căsătorie 1000

9 Erhan Ana Persoană social-vulnerabilă, dizabilit. accentuată

10 Burlacu Iurie Persoană social-vulnerabilă,
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11 Leahu Marina Pentru copilul nou-născut

12 Ursachi Parascovia Pentru copilul nou-născut

13

Nița Tatiana

Persoană social-vulnerabilă, dizabilit. accentuată
Procurarea tratamentului costisitor.

14 Postica Elena

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

Semnat la data __________________

Contrasemnat:
Secretarul consiliului  local Galina Gaiduc
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DECIZIE  nr. 3/4
Din _____________2022

al  Consiliului  satesc  Peresecina

Cu privire la modificarea bugetului local Peresecina pe anul 2022

În temeiul art 14 alin. 2 lit n) al Legii nr. 436 /2006 privind administraţia publică locală,
art.28 alin. (2) al Legii privind finanţele publice locale Nr.397/2003, art. 61 al Legii finanțelor
publice și responsabilității bugetar - fiscale nr.181/2014, avizul pozitiv al comisiei de specialitate
economie, buget și finanțe, Consiliul sătesc Peresecina,

DECIDE:

1. Se diminuează de la subprogramul - Administrarea Fondului de rezerva cod ECO -
281900 - alte servicii curente suma de _________ lei și se suplimentează planul la partea
de cheltuieli la cod ECO – 272600 - ajutoare bănești.

2. 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

3. Controlul executării prezentei Decizii se pune în seama d-nei Buzu Valentina, primarul
satului Peresecina.

Preşedintele şedinţei Consiliului sătesc Peresecina

Semnat la data de_________________________

Contrasemnat:
Secretarul Consiliului local Peresecina Gaiduc Galina



DECIZIE nr. 3/5
din ____ iunie 2022

al  Consiliului  satesc  Peresecina

Cu privire la abrogarea deciziei nr. 1/7 din 22.02.2022
,,Cu privire la aprobarea organigramei, structurii
și efectivului statelor de personal”

În temeiul art. 14 alin.(3) al Legii nr. 436/.2006 privind administraţia publică locală, art.
65 ali. (20 lit. b), art. 66 alin. (2) al Legii 100/2017 cu privire la actele normative, avizul pozitiv al
comisiei de specialitate, Consiliul sătesc Peresecina,

D E C I D E :

1. Se abrogă integral decizia nr. 1/7 din 22.02.2022 ,, Cu privire la aprobarea organigramei,
structurii și efectivului statelor de personal”

2. 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.

3. Controlul asupra executării prezentei Decizii se pune în seama primarului satului
Peresecina, dna Valentina Buzu.

Preşedintele şedinţei Consiliului sătesc Peresecina

Contrasemnat:
Secretarul Consiliului local Gaiduc Galina
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DECIZIE nr. 3/6
din ______ iunie  2022

al  Consiliului  satesc  Peresecina

Cu privire la modificarea deciziei nr. 8/13 din 09.12.2021
,,Cu privire la aprobarea bugetului local Peresecina pentru anul 2022”

În temeiul art. 14 alin.(3), art.68 al Legii nr. 436/.2006 privind administraţia publică locală,
anexei 6 și anexei 10 al Legii nr. 270/2018 cu privire la sistemul unic de salarizare, art. 62-64 al
Legii 100/2017 cu privire la actele normative, avizul pozitiv al comisiei de specialitate – economie,
buget și finanțe, Consiliul sătesc Peresecina,

D E C I D E :

1. Decizia nr. 8/13 din 09.12.2021 ,,Cu privire la aprobarea bugetului local Peresecina pentru
anul 2022”, se modifică după cum urmează:
- Anexa nr. 5 ,,Efectivul limită de personal pe autoritățile/instituțiile bugetare, finanțate

din bugetul local Peresecina pa anul 2022” se completează cu pct. 6:

6 Serviciul de pompieri si
salvatori : inclusiv

16521 8,0

- Pompier superior 1,0

- Pompier 3,0
- Șofer 4,0

Total (efectivul limită de personal ) 98,93

2. Controlul asupra executării prezentei Decizii se pune în seama primarului satului
Peresecina, dna Valentina Buzu.

Preşedintele şedinţei Consiliului sătesc Peresecina

Contrasemnat:
Secretarul Consiliului local Gaiduc Galina
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CONSILIUL SĂTESC
PERESECINA
c.f. 1007601003356

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ОРХЕЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

ПЕРЕСЕЧИНА
к.ф 1007601003356



DECIZIE  nr. 3/7
din ______ iunie  2022

al  Consiliului satesc Peresecina

Cu privire la suspendarea temporară a activitătii
grădinițelor din satul Peresecina, raionul Orhei

În conformitate cu art. 14 alin. (3)  al Legii privind administraţia publică locală nr.436/2006,
art.142 al Codului nr. 152/2014 Codul educației al Republicii Moldova, art. 4 alin.1 lit.h) al Legii
nr.435/2006 privind descentralizarea administrative,ținînd cont de demersul directorilor  grădinițelor nr. 2
și nr. 3 în legătură cu necesitatea efectuării lucrărilor de  reparație cosmetică și igienizarea instituțiilor ,
acordul părinților, avizul pozitiv al comisiei de specialitate economie, buget și finanțe, Consiliul
sătesc Peresecina,

D E C I D E :

1. Se suspendă activitatea instituțiilor preșcolare de învățămînt de pe teritoriul satului
Peresecina - grădinița nr. 2 ,,Albinuța” si grădinița nr. 3 ,,Mugurașii” , pe perioada de la
01.07.2022 pînă la 31.08.2022 inclusiv, în legătură cu necesitatea efectuării lucrărilor de
reparație cosmetică și igienizare.

2. Executarea deciziei se pune în sarcina directorului  grădiniței nr. 2 dna Balinschii Ana și
directorului grădiniței nr. 3, dna Fratea Zinaida.

3. Controlul pezentei deciziei se pune pe seama primarului satului Peresecina, dnei
Valentina Buzu.

Preşedintele şedinţei Consiliului sătesc Peresecina ______________

Secretarul Consiliului local Peresecina                  _______________ Gaiduc Galina
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REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL ORHEI
CONSILIUL SĂTESC
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DECIZIE  nr.3/8
din ____ iunie 2022

al  Consiliului  satesc  Peresecina

Cu privire la prelungirea contractului de comodat

În temeiul art. 14 alin. (2)  din Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006,
art. 1234-1241 din Codul Civil nr. 1107/2002 al Republicii Moldova, examinînd cererea
înregistrată cu nr. 02/1-38-95 din data de 24.05.2022, avizul pozitiv al comisiei de specialitate-
economie, finațe și buget, Consiliul sătesc Peresecina,

D E C I D E :

1. Se i-a act de cererea  de prelungire a contractului de comodat nr. 5 din 28.09.2017.
2. Se prelungește contractul de comodat nr. 5 din 28.09.2017, încheiat între Primăria satului

Peresecina și Instituția Publică Liceul Teoretic ,,Alexandru Donici”, pe un termen de
_______ ani.

3. Se aprobă proiectul Acordului aditional la Contractul de comodat nr. 5 din 28.09.2017,
conform anexei 1, parte integrantă a deciziei.

4. Se împuternicește primarul satului Peresecina, dna Valentina Buzu cu dreptul de a semna
Acordul aditional la Contractul de comodat nr. 5 din 28.09.2017 .

5. Controlul asupra executării prezentei Decizii se pune în seama  primarului satului
Peresecina, dna Valentina Buzu.

Preşedintele  şedinţei Consiliului sătesc Peresecina

Semnat la data __________________

Contrasemnat:
Secretarul consiliului  local Galina Gaiduc



Anexa nr. 1
la Decizia 3/8 din ____.06.2022

ACORD ADIȚIONAL nr. 1
la CONTRACTUL DE COMODAT

nr. 5 din 28.09.2017
__________________2022

Primăria satului Peresecina, IDNO 1007601003356, în persoana primarului dna
Valentina BUZU, care acționează în temeiul Hotărârii Judecătoriei Orhei din 12.11.2019, numită
în continuare ”Comodant”, pe de o parte,

și
Instituția Publică Liceul Teoretic ,,Alexandru Donici”, IDNO 1012620010977,

reprezentat de dna Ana IVANOV, director”, numit în continuare ”Comodatar”, pe de altă parte,
în continuare Părțile,
au încheiat prezentul Acord adițional referitor la următoarele:

Articolul I.
1. Prin acest Acord părțile confirmă prelungirea Contractului de comodat nr. 5 din

28.09.2017 (în continuare – Contract de bază) și au convenit să modifice, după cum
urmează:

- Din pct. 2, subpct. 2.1 lit. a) blocul de studii primare cu suprafața totală la sol 1569.74
m.p., teren aferent 1.1611 ha, nr. cadastral 6453210126 situat pe str. Ștefan cel Mare
nr. 5, cu valoarea de 1 687 876 lei, se exclude.

- Pct. 2.2 va avea următorul  cuprins:
,, 2.2. Prezentul contract este încheiat pe o perioadă de _____ ani, este valabil începînd cu
data de 28.09.2022 și expiră la data de ______________. ”

2. Prezentul Acord este parte integrală a Contractului de bază și are aceiași putere
juridică.

3. Acest Acord este întocmit în două exemplare, în limba română, cu aceiași putere  juridică,
câte un exemplar pentru fiecare din Părți.

4. Prezentul Acord este valabil din data semnării Acordului prezent.

Comodant:                                                                                                         Comodatar:

Primăria satului Peresecina IP L/T,,Alexandru Donici”,
IDNO 1007601003356 IDNO 1012620010977
Primarul satului Peresecina, Director
Dna Valentina BUZU Dna Ivanov Ana

_______________________ ______________________

Preşedintele  şedinţei
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DECIZIE  nr.3/9
din ____ iunie 2022

al  Consiliului  satesc  Peresecina

Cu privire la prelungirea contractului de comodat

În temeiul art. 14 alin. (2)  din Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006,
art. 1234-1241 din Codul Civil nr. 1107/2002 al Republicii Moldova, examinînd cererea
înregistrată cu nr. 02/1-38-96 din data de 24.05.2022, avizul pozitiv al comisiei de specialitate-
economie, finațe și buget, Consiliul sătesc Peresecina,

D E C I D E :

1. Se i-a act de cererea  de prelungire a contractului de comodat nr. 4 din 05.09.2019.
2. Se prelungește contractul de comodat nr. 4 din 05.09.2019, încheiat între Primăria satului

Peresecina și Întreprinderea de Stat ,, Poșta Moldovei”, pe un termen de _______ ani.
3. Se aprobă proiectul Acordului aditional la Contractul de comodat nr. 4 din 05.09.2019,

conform anexei 1, parte integrantă a deciziei.
4. Se împuternicește primarul satului Peresecina, dna Valentina Buzu cu dreptul de a semna

Acordul aditional la Contractul de comodat nr. 4 din 05.09.2019 .
5. Controlul asupra executării prezentei Decizii se pune în seama  primarului satului

Peresecina, dna Valentina Buzu.

Preşedintele  şedinţei Consiliului sătesc Peresecina

Semnat la data __________________

Contrasemnat:
Secretarul consiliului  local Galina Gaiduc



Anexa nr. 1
la Decizia 3/9 din ____.06.2022

ACORD ADIȚIONAL nr. 1
la CONTRACTUL DE COMODAT

nr. 4 din 05.09.2019
__________________2022

Primăria satului Peresecina, IDNO 1007601003356, în persoana primarului dna
Valentina BUZU, care acționează în temeiul Hotărârii Judecătoriei Orhei din 12.11.2019, numită
în continuare ”Comodant”, pe de o parte,

și
Întreprinderea de Stat ,,Poșta Moldovei”, IDNO 1002600023242, reprezentat

de__________________, numit în continuare ”Comodatar”, pe de altă parte, în continuare
Părțile,
au încheiat prezentul Acord adițional referitor la următoarele:

Articolul I.
1. Prin acest Acord părțile confirmă prelungirea Contractului de comodat nr. 4 din

05.09.2019 (în continuare – Contract de bază) și au convenit să modifice, după cum
urmează:

- pct. 3.1 va avea următorul cuprins:
3.1 Prezentul contract este încheiat pe o perioadă de ____ ani, este valabil începînd cu

data de 05.09.2022 și expiră la data de ______________.
2. Prezentul Acord este parte integrală a Contractului de bază și are aceiași putere

juridică.
3. Acest Acord este întocmit în două exemplare, în limba română, cu aceiași putere  juridică,

câte un exemplar pentru fiecare din Părți.
4. Prezentul Acord este valabil din data semnării Acordului prezent.

Comodant:                                                                                                         Comodatar:

Primăria satului Peresecina Î.S. ,, Poșta Moldovei”,
IDNO 1007601003356 IDNO 1002600023242
Primarul satului Peresecina, ______________________
Dna Valentina BUZU ______________________

_______________________ ______________________

Preşedintele  şedinţei



DECIZIE nr. 3/10
din ______ iunie 2022

al  Consiliului  satesc  Peresecina

Cu privire la prelungirea locațiunii funciare a terenului

În conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. d), art. 76 al Legii privind administrația publică locală
nr. 436/2006, avînd în vedere avizul pozitiv al comisiei de specialitate, art. 1251, art. 1253, art.
1280 din Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002, examinînd cererea administratorului
SRL ,,COSRODIS”.înregistrată cu nr. 02/1-38-84 la data de 12.05.2022, avînd avizul pozitiv al
comisiei de specialitate, Consiliul local Peresecina,

DECIDE:

1. Se i-a act de cererea  de prelungire a contractului de locațiune funciară nr. 2 din
15.05.2013.

2. Se prelungește pînă la data de _________contractual de locațiune funciară  nr. 2 din
15.05.2013, încheiat între Primăria satului Peresecina și SRL ,,COSRODIS”.

3. Se împuternicește primarul satului Peresecina, dna Valentina Buzu cu dreptul de a semna
Acordul aditional la Contractul de locațiune funciară nr. 2 din 15.05.2013.

4. Controul executării prezentei decizii se pune pe seama primarului satului Peresecina,    dna
Valentina Buzu.

Preşedintele şedinţei Consiliului sătesc Peresecina

Contrasemnat:
Secretarul Consiliului local Peresecina Gaiduc Galina
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DECIZIE nr. 3/11
din ______ iunie 2022

al  Consiliului  satesc  Peresecina

Cu privire la acceptarea primirii bunurilor cu titlu gratuit

În baza art. 14 al Legii Republicii Moldova nr.436/2006 privind administraţia publică
locală, art. 8, al. (2) al Legii nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor
administrativ-teritoriale,  pct. 3, pct.10 subpct.  1) lit. b) din Regulamentul cu privire la
modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 901/2015, avizul comisiei de specialitate, Consiliul local Peresecina,

DECIDE:

1. Se  acceptă primirea cu titlu gratuit a echipamentului TI, mobilierului, materialelor de
vizibilitate, precum şi a lucrărilor de reparație a oficiului Centrului Unificat de Prestare
Serviciilor publice (prescurtat CUPS) din proprietatea statului, administrarea Agenției de
Guvernare Electronică în proprietatea publică a satului Peresecina, conform anexei.

2. Se desemnează dna Dorogoi Eugenia, Contabil şef al primăriei Peresecina şi dna Iurci Maria,
Specialist CUPS în calitate de membri în comisia de transmitere-recepționare a bunurilor
menționate în anexă.

3. Controlul  executării  prezentei  decizii se atribuie dnei Valentina Buzu, primarul satului
Peresecina.

Preşedintele şedinţei Consiliului sătesc Peresecina

Contrasemnat:
Secretarul Consiliului local Peresecina Gaiduc Galina
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DECIZIE  nr. 3/12
a ședinței Consiliului local Peresecina

din ______ iunie 2022

Cu privire la corectarea erorilor comise
în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor

În temeiul art.14 (3) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, art.
551 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998, Hotărîrea Guvernului Nr. 437/2019
pentru aprobarea Regulamentului privind modul de corectare a erorilor comise în procesul
atribiurii în proprietate a terenurilor, examinînd cererile cetățenilor cu privire la corectarea erorilor
de identificare comise în procesul de transmitere în proprietate a terenurilor titularilor de drept,
corectarea cărora nu duce la strămutarea posesiei titularilor de drept asupra terenurilor, care
potrivit datelor din registrul deținătorilor de teren, terenul aparține unei persoane și de fapt aceasta
și îl deține, dar titlu eronat a fost perfectat pentru altă persoană cu același nume /prenume, avînd
avizul pozitiv al Comisiei de specialitate - agricultură, industrie, construcții și protecția mediului,
Consiliul sătesc Peresecina,

DECIDE:

1. Se corectează erorile de identificare a titularilor de drept și titlurile de autentificare a
drepturilor deţinătorului de teren, comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor,
conform anexei nr.1, parte integrantă a deciziei.

2. Se numește specialistul primăriei Peresecina, dl Postica Ion, responsabil pentru corectarea
erorilor comise în procesul de atribuire în   proprietate a terenurilor.

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 asupra executării prezentei Decizii se pune în seama primarului satului
Peresecina, dna Valentina Buzu.

Preşedintele şedinţei Consiliului sătesc Peresecina

Contrasemnat:
Secretarul Consiliului local Gaiduc Galina

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL ORHEI

CONSILIUL SĂTESC
PERESECINA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ОРХЕЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

ПЕРЕСЕЧИНА



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL ORHEI

CONSILIUL SĂTESC
PERESECINA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ОРХЕЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ПЕРЕСЕЧИНА

DECIZIE  nr. 3/13
din ______ iunie 2022

al  Consiliului  satesc  Peresecina

Cu privire la schimbarea destinației
terenului proprietate privată

În temeiul art.14 (3) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, art. 10, art.
39, art. 71 din Codului Funciar nr. 828/1991, Hotărîrea Guvernului Nr.1170/2016 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri,
examinînd cererea nr. 02/1-38-100 din 26.05.2022 a soților Popa Ion și Popa Elisaveta privind
schimbarea destinației terenului, proprietate privată, numărul cadastral 6453213.332, din teren cu
destinație ,, grădini” în teren cu destinație ,, pentru construcție locativă” cu scopul construcției
casei de locuit și avizul pozitiv al Comisiei de specialitate- agricultură, industrie, construcții și
protecția mediului, Consiliul sătesc Peresecina,

D E C I D E:

1. Se constată că terenul cu numărul cadastral 6453213.332 cu suprafața de
0.1122 ha, proprietate pivată, mod de folosință grădină, este amplasat în
intravilanul satului Peresecina.

2. Se constată terenul cu numărul cadastral 6453213.332, suprafața de 0.1122
ha, destinat pentru construcție locativă.

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 Gaiduc Galina
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DECIZIE  nr. 3/14
a ședinței Consiliului local Peresecina

din ______ iunie 2022

Cu privire la transmiterea dreptului de proprietate
asupra terenului aferent casei de locuit

În temeiul art.11 al Codului Funciar nr.828/1991 art.10, art. 118-126 ale Codului
Administrativ; art.14 al Legii privind administrația publică locală nr.463/2006, Legea privind
administrarea și deetatizarea proprietății publice nr.121/2007, art.8-13 și art.15 al Legii privind
transparența în procesul decizional nr.239/2008, examinînd cererea cet. Pantea Andrei și Pantea
Olga- apartamentul nr. 1; cet. Stoler Ion și Stoler Andriana- apartamentul nr. 2., domiciliați în
s.Peresecina, privind transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului aferent casei de
locuit, luînd în considerare Decizia Consiliului sătesc Peresecina nr.2/9 din 24.02.2021 „Cu
privire la  privatizarea locuinței” și certificatul din Registrul bunurilor imobile cu data eliberării
06.06.2022, avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul sătesc Peresecina,

DECIDE:

1. Se transmite în hotare generale cet. cet. Pantea Andrei și Pantea Olga- apartamentul nr. 1; cet.
Stoler Ion și Stoler Andriana- apartamentul nr. 2., dreptul de proprietate comună în devălmășie
asupra terenului aferent casei de locuit din s.Peresecina, numărul cadastral 6453211227, cu
suprafața totală de 0,1145 ha, conform planului geometric din 17.03.2013( se anexează).

2. Autoritatea executivă a Consiliului sătesc Peresecina va asigura înregistrarea titlului de
autentificare a dreptului deținătorului de teren în Registru cadastral al deținătorilor de terenuri
și va semna titlul de autentificare a dreptului deținătorului de teren.

3. Se obligă cet. Pantea Andrei și Pantea Olga- apartamentul nr. 1; cet. Stoler Ion și Stoler
Andriana- apartamentul nr. 2:
- să obțină titlul de autentificare a dreptului deținătorului de teren de la I.P. „Agenția Servicii
Publice”, Serviciul Cadastral Teritorial Orhei;
- să înregistreze titlul de proprietar la Serviciul Fiscal de Stat și la I.P. „Agenția Servicii
Publice”, Serviciul Cadastral Teritorial Orhei;
- să respecte drepturile de vecinătate altor deținători de terenuri;
- să respecte și să păstreze bornele de hotar.

4. Cheltuielile pentru perfectarea și înregistrarea titlului de autentificare a dreptului deținătorului
de teren vor fi suportate de către beneficiar.

5. Prezenta decizie va servi temei pentru înregistrarea și/sau modificarea înscrierilor în Registrul
bunurilor imobile a I.P. „Agenția Servicii Publice”, Serviciul Cadastral Teritorial Orhei.

6. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii acesteia în Registrul de stat al actelor locale
și poate fi atacată la Judecătoria mun.Orhei termen de 30 zile din data comunicării cet. cet.
Pantea Andrei și Pantea Olga-apartamentul nr.1; cet. Stoler Ion și Stoler Andriana-
apartamentul nr. 2.,

7. Controlul executării prezentei Decizii se pune în seama d-nei Buzu Valentina, primarul satului
Peresecina.

Preşedintele şedinţei Consiliului sătesc Peresecina

Contrasemnat:
Secretarul Consiliului sătesc Gaiduc Galina
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