
REPUBLICA  MOLDOVA 

Consiliul  orăşenesc  Leova 
PRIMĂRIA  ORAŞULUI  LEOVA 

 

 

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА 

Леовский  городской  Совет 
ПРИМЭРИЯ  ГОРОДА                             

ЛЕОВА 

 

   

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

 

     

                                          D E C I Z I A  nr.5.11           PROIECT  
29.11.2022 

 

„Cu privire la atribuirea 

sectoarelor de pămînt pentru   

construcţia caselor de locuit” 

 

 În conformitate cu prevederile art.14, alin.(2), lit.e) din Legea privind 

administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.11 al Codului funciar al 

R.Moldova nr.828-XII din 25.12.1991 şi examinînd cererile depuse de familiile nou 

formate privind atribuirea sectoarelor de pămînt pentru construcţia caselor de locuit    

 

Consiliul orăşenesc Leova a  D E C I S: 

 

 1. A atribui familiilor nou-formate sectoare de teren, din rezerva primăriei or. 

Leova, pentru construcţia caselor de locuit, conform anexei nr.1.  

 2. În baza art.11 al Codului funciar se trec în proprietate cetăţenilor terenurile 

atribuite pentru construcţia caselor de locuit. 

          3. Se preîntîmpină persoanele indicate în anexa nr.1, că construcţia caselor de 

locuit nu se admite fără perfectarea documentaţiei de urbanism conform legislaţiei 

în vigoare, cu amenajarea sectorului de teren atribuit. 

          4. Se obligă persoanele indicate în anexa nr.1, se înregistreze dreptul de 

proprietate a terenului atribuit în termen de 6 luni la Agenția Servicii Publice, 

Departamentul ”Cadastru”. 

 

 

 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI  

                                 

            „Contrasemnat”:   

SECRETARUL CONSILIULUI  

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                                               Anexa nr.1 
                                                                                                                       la decizia nr.5.11  din    29 .11.2022 

 

LISTA 

familiilor nou-formate care au dreptul de a primi lot de teren 

pentru construcția casei de locuit 

 

 
Nr 

d/o 

N.P. 

solicitantului 

data 

depunerii 

cererei 

codul 

personal 

adresa suprafața 

(ha) 

1. Bradu Artur 26.01.2017 2007021015938 Str.Trandafirilor nr. 52 0,0705 

2. Matei Cristian 08.07.2019 2004023056345 Str.Trandafirilor nr. 51 0,0705 

3. Socolov Alina 15.04.2021 2006023017700 Str.Dm. Mendeleev nr. 79 0,0705 

4. Baciu Daniel 07.07.2021 2001023219509 Str.Dm. Mendeleev nr. 80 0,0705 

      

 

 

 

 

 

Secretar al consiliului                                                                       
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