
REPUBLICA  MOLDOVA
Consiliul  orăşenesc  Leova

PRIMĂRIA  ORAŞULUI  LEOVA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
Леовский  городской  Совет

ПРИМЭРИЯ  ГОРОДА
ЛЕОВА

6301,or. Leova  str. Unirii, nr. 22  tel.fax (373) 2-27-63. 2-35-02  email: leovaprimaria@gmail.com

06.08.2021
D E C I Z I A nr.4.5

PROIECT
„Cu privire la aprobarea listei
bunurilor imobile proprietate publică ”

În conformitate cu art.14, alin.(2) din Legea nr.436/2006 „Privind
administraţia publică locală”, art. 16 al Legii nr. 29/2018 (privind delimitarea
proprietății publice, în temeiul materialelor de delimitare selectivă a terenurilor
proprietate publică UAT Leova, elaborate de IPOT
Consiliul orăşenesc Leova a D E C I S:

1. Se aprobă lista bunurilor imobile  proprietate publică a UAT Leova,
întocmită în cadrul lucrărilor de delimitare selectivă, conform anexei nr.1.

2. Specialistul (în reglamentarea regimului proprietății funciare) Dl
Iu.Cozma va aduce în concordanță, documentația funciară cu prezenta decizie.

3. Primarul or. Leova Dl A.Bujorean, în temeiul prezentei decizii și a
materialelor de delimitare va asigura înregistrarea bunului imobil delimitat la
Agenția Serviciilor Publice.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI
„Contrasemnat”:

SECRETARUL CONSILIULUI                                        G. ŞCEDROVA



Anexa nr. 1
la nr.4.5 din 06.08.2021

L  I  S  T A
bunurilor imobile proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale

or. Leova, r-nul Leova
(denumirea UAT,  raionul, municipiul / UTA Găgăuzia)

Nr.
d/o

Tipul bunului
imobil
(teren/

construcţie,
încăpere
izolată)

Categoria de
destinaţie/
modul de
folosinţă.

Adresa
bunului
imobil

nr. cadastral
(teren/

construcţie/
încăpere
izolata)

Suprafaţa

(ha./ m.p.)

Nr. de
nivele a
constru

cţiei

Denumirea persoanei
juridice care

gestionează bunul
imobil

Domeniul
(public/
privat)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Teren

pentru
construcții/

pentru
construcții

intravilan 5701221.259 0,0134 ha - APL or. Leova privat

2 Teren

pentru
construcții/

pentru
construcții

intravilan 5701221.258 0,0134 ha - APL or. Leova privat

3 Teren

pentru
construcții/

pentru
construcții

intravilan 5701221.257 0,0134 ha - APL or. Leova privat

4 Teren

pentru
construcții/

pentru
construcții

intravilan 5701216.221 0,01 ha - APL or. Leova privat

5 Teren

pentru
construcții/

pentru
construcții

intravilan 5701215106 0,0576 - APL or. Leova privat

Semnăturile membrilor comisiei de delimitare:

____________________ Bujorean Alexandru

____________________ Cozma Iurie


