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                                               D E C I Z I A  nr.  6.10  

,,Cu privire la formarea bunurilor 

 imobile prin divizare,, 

          În  conformitate cu art.14 al Legii privind administrația publică locală, nr.436/2006, prevederile 

art.9 și art.11 al Legii cu privire la formarea bunurilor imobile, și  examinînd nota informativă prezentată 

de specialistul principal pentru reglementarea regimului proprietății funciare a primăriei or. Leova cu 

privire la necesitatea actualizării și divizării terenului cu numărul cadastral 5701223238, pentru 

amplasarea uzinei de asphalt, avînd ca temei acordul scris al coproprietarelor: a 10 % din supafața 

terenului cu numărul cadastral 5701223.238, d-l Ivasico Sergiu.(Contract de vînzare-cumpărare nr. 9270 

din 23.08.2013),  acordul scris al coproprietarului a 19,10 % din supafața terenului cu numărul cadastral 

5701223.238, d-l Dintiu Ion.(Contract de vînzare-cumpărare nr. 1296 din 12.03.2018),  

consiliul local DECIDE: 

            I.Se permite formarea prin divizare a terenului cu numrul cadastral 5701223.238 cu suprafața 

totală de 1,1074 ha, dintre care 10% cota parte a cet.Ivasico Sergiu ceia ce constituie 0,1107 ha, 19,10% 

cota parte a cet. Dintiu Ion ceia ce constituie 0,2115 ha și 70,9 % cota parte a UAT Leova ceia ce 

constitue 0,7852 ha, care conform divizări terenului cu nr. cadastral 5701223.238, se va forma în trei 

terenuri: 

          a) Teren proprietate privată a cet Ivasico Sergiu, modul de folosință, pentru construcții cu S=0.1107 

ha, nr.cadastral 57012230264, situat în intravilanul or. Leova; 

          b) Teren proprietate privată a cet Dintiu Ion, modul de folosință, pentru construcții cu S=0.2115 ha, 

nr.cadastral 57012230263, situat în intravilanul or. Leova; 

           c) Teren proprietate privată a UAT Leova, modul de folosință, pentru construcții cu S=0.7852 ha, 

nr.cadastral 57012230265, situat în intravilanul or. Leova; 

          2.Suprafețele concrete ale terenurilor formate se va concretiza prin actul de stabilire a hotarelor în 

natură ,coordonat cu primăria or. Leova. 

         3.Specialistul principal a  primăriei, dl Iurie Cozma, va depune o cerere la IP ,,Agenția Servicii 

Pubice,, cu privire la efectuarea modificărilor menționate în p. a),b,) c) din prezenta decizie; 

         4.Controlul executării prezentei decizii se pune în seama primarului or. Leova dl Alexandru 

Bujorean. 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI   

    „Contrasemnat” 

:SECRETAR AL CONSILIULUI                                          G.ȘCEDROVA    
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