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PROIECT
DECIZIE nr. 4 / 5
din 15 septembrie 2018

s. Grozești

“ Cu privire la formarea bunului imobil „
În conformitate cu art. 14 a Legii privind administrația publică localănr. 436 din 28.12.2006, a Legii
privind formarea bunurilor imobile nr. 354-XV din 28.10.2004, a Legii privind proprietatea publică
și delimitarea lor nr. 91 din 05.04.2007 , Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din
25.02.1998 și Decizia nr. 2 / 6 din 16.05.2018 “ Cu privire la examinarea demersului primarului
Crîșmaru Silvia de formare a bunului imobil prin separare’’, ținînd cont de avizul Comisiei
pentru amenajarea teritoriului și în scopul reglementării regimului proprietății funciare și respectării
și asigurării condițiilor tehnice și sanitaro- ecologice a funcționării obiectelor amplasate pe teritoriul
Stației de Epurare a Apei , Consiliul local,
DECIDE:
1. Se formează bunul imobil , prin separare, din terenul proprietate publică de domeniul
public, privat , destinația construcții , suprafața 2,4952 ha , nr. Cadastral 6034201.397 a
următoarelor bunuri imobile :
a) Lot 1-01 Stația de epurare apei , teren aferent cu S -2,1802 ha.
b) Lot 1-02 , aferent imobilului, proprietate SRL « ASC BIKE» cu S – 0, 315 ha.
2. Pe terenul cu numărul cadastral 6034201.398 se instituie servitutea de trecere în favoarea
terenului cu numărul cadastral cadastral 6034201.392 .
Suprafața terenului ce servește ca acces ( servitutea este de 0,0035 m.p.
3. Specialistul pentru reglementarea regimului proprietății funciare va depune OCT actele
necesare pentru a fi efectuată înscrierea în Registrul bunurilor imobile datele despre bunul
imobil format și drepturile asupra lui.
4. După efectuarea înscrierii în Registrul bunurilor imobile a datelor despre bunul imobil format și
drepturile asupra lui, primarul s. Grozești va institui comisia de expertiză pentru expertizarea

bunului imobil ce se propune spre înstrăinare, pentru a fi prezentată la șidința ulterioară spre
aprobare.
5. Controlul executării prezenței decizii i se atribue primarului s. Grozești
Actele ce servesc temei pentru adoptarea deciziei:
1. Studiul privind posibilitatea formării bunului imobil;
2. Proiectul de amplasare și formare a bunului imobil;
3. Planul Geometric al bunului imobil format;
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