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proiect

DECIZIA nr.3/7
din 02 aprilie 2021

Cu privire la solicitarea schimbului de terenuri

Întemeiulart.43alin.(1)lit.e)şiart.76,77dinLegeanr.436/2006privindadministraţiapublică
locală,  art.9  alin.(1),  art.14  alin.  (7)  din  Legea  nr.121/2007  privind  administrarea  şi  deetatizarea
proprietăţii publice, art. 2 lit. c), art.8 alin.4 din Legea nr.523/1999 cu privire la proprietatea publică a
unităţii administrativ-teritoriale; art.10,118-126 Codul Administrativ m.116/2018, art.1 alin. 3 lit.a),
16,  38  Hotărîrea  Guvemului  nr.1170/2016  pentni  aprobarea  Regulamentului  cu  privire  la  modul
de  transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri,  Consiliul Raional,

DECIDE:

1 .   Se solicită Agenţiei Moldsilva, schimbul de terenuri (mod de folosinţă fond forestier) nr. cadastral

:âfiîps`tio:::AcgensţŢ?irg?ţs:iEeea7#:sri:rdoepniedtgt;,a?Ţ,bii::.gîeerţau;e::i`i;i.:i.s##gl.-:,heî;
aflat în extravilanul com.Ivancea r-ul Orhei, cu terenurile (mod de folosinţă fond forestier) aflate
în extravilanul com.Ghetlova proprietate publică domeniul public a raionului Orhei: rm. cadastral
6435202182  suprafaţa  1,7120  ha;  nr.  cadastral  6435202183  suprafaţa  2,5516  ha;  nr.  cadastral
6435107198 suprafaţa 7,8713 ha; m. cadastral 6435205354 suprafaţa 1,2057 ha;

2.   Se împuterniceşte Şef Direcţa Generală Educaţe dna Silvia Mustovici să înainteze prezenta decizie
şi demersurile necesare administratorului terenului - Agenţiei Moldsilva ^m vederea examinării şi
înaintării propunerii Guvemului privind efectuarea schimbului de terenuri;

3.   Prezenta Decizie se include în Registnil de Stat al actelor locale, cu drept de atac în Judecătoria
Orhei în temen de 30 zile de la comunicare persoanelor vizate în condiţiile Codului administrativ;

4.   Vicepreşedintele  raionului  dna  lrina  Bogaciuc,  comisia  consultativă  de  specialitate  economie,
buget şi finanţe ®reşedinte dna Nelli Pamtenco), vor asigura controlul executării prezentei decizii.

Preşedintele şedinţei

Secretarul Consiliului Raional

Coordonat:

Vizat:

Contrasemat:

Elaborat M. B ătrîncea

D.Ţurcanu -preşedintele  raionului
l.Bogaciuc - vicepreşedintele raionului
V.Perţu - vicepreşedintele  raionului

S. Caraman-secretarul Consiliului Raional
S.Mustovici  - şef Direcţia Generală Educaţie

M.Bătrîncea - şef, Serviciul Juridic

Serghei Caraman



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de  decizie  „Cu privire solicitarea schimbului de terenuri"

1. Denumirea autorului şi după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Şef serviciu j uridic Mihail Bătrîncea

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie şi finalităţile urmărite
temeiul  art.43  alin.(1)  lit.e)  şi  art.76,  77  din  Legea  nr.436/2006  privind  administraţia

publică  locală,  art.9  alin.(1),  art.14  alin.  (7)  din  Legea  m.121#007  privind  administrarea  şi
deetatizarea proprietăţii  publice,  art.  21it.  c),  art.8  alin.4  din  Legea nr.523/1999  cu privire  la
proprietatea  publică  a  unităţii  administrativ-teritoriale;  art.10,118-126  Codul  Administrativ
nr.116/2018,  art.1  alin.  3  lit.a),16,  38  Hotărîrea  Guvernului  nr.1170#016  pentru  aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de  transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri,
avînd necesitatea de a dispune şi de administra eficient Tabăra de odihnă "Mioriţa" prin efectuarea
construcţiilor capitale  şi  de  a ne garanta dreptul  de proprietate  asupra investiţiilor,  se  impune
acţiuni de a ^mregistra terenul pe care este amplasată Tăbăra cu Suprafăţa de 7.1 1 ha ca proprietate
publică a raionului, prin efectuarea schimbului de terenuri.

3. Principalele prevederi ale proiectului  şi evidenţierea elementelor noi
Proiectul  deciziei  prevede  înaintarea  solicitării  Agenţiei  Moldsilva  autorităţii  administrative
centrale,  schimbul  de terenuri  (mod de folosinţă fond forestier)  nr.  cadastral  64406010005  cu

#Lapffldi#LhadepiŢpd€e##b##=riFmp|bti;Cflac##ăh#aŢŢ=Ţ:xtmî#n±Î
com.Ivancea r-ul Orhei, cu terenurile proprietate publică domeniul public a raionului Ohei:

m. cadastral 6435202182 suprafăţa 1,7120 ha (mod de folosinţă fond forestier);
nr. cadastral6435202183 suprafaţa 2,5516 ha (mod de folosinţă fond forestier);

nr. cadastral 6435107198 suprafăţa 7,8713 ha (mod de folosinţă fond forestier);
nr. cadastral 6435205354 suprafaţa 1,2057 ha (mod de folosinţă fond forestier);
4. Fundamentarea economico financiară

lmplementarea proiectului de decizie " Cu privire soHcitarea schimbu]ui de terenuri" nu va
necesita  cheltuieli suplimentare

5. Modul de încorporare a actu]ui în cadrul normativ în vigoare.
Proiectul   deciziei   se   ^mcorporează  ^m   sistemul   actelor  normative   şi   nu  presupune

modificarea altor acte administrative.
6. Avizarea şi consu]tarea publică a proiectului de decizie

În  baza  celor  expuse,  proiectul  deciziei  „Cu  privire  la  solicitarea  schimbu]ui  de
terenuri" a fost avizat de preşedintele raionului, vicepreşedinte al raionului (responsabil de
domeniile buget şi finanţe), vicepreşedinte al raionului (responsabil de domeniile construcţii şi
înftstmhgp)tis:s#tări%v#oEŢ:#'=#;CEj##oci.embrie2oi3privhdtranparenp

procesului decizional proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md
LÎL d;irestoriul Transparenţă decizională,  secfii:uri!eaL Consultări publice ale proiectului.

7. Consultarea expertizei juridice
În temeiul art.37 din Legea m.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative

proiectul deciziei a fost expus expertizei juridice de către Serviciul juridic. Structura şi conţinutul
actului corespunde  nomelor de tehnică legislativă.

Reieşind  din  cele   expuse,  proiectul  de  decizie   se  propune   spre  avizare  comisiilor
consultative de specialitate şi aprobare în cadrul şedinţei Consiliului raional.

Şefserviciuljuridic Mihail Bătrîncea


