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Cu privire la stabilirea perimetrului localităţii s. Secăreni.
Examinînd propunerile Consiliului comunei Secăreni privind stabilirea perimetrului
intravilanului localităţilor din componenţa UAT comuna Secăreni elaborate cu concursul Î.S.
„Protecţia Solurilor şi Îmbunătăţiri Funciare” şi luînd în consideraţie faptul că hotarele
perimetrelor intravilanelor satelor Corneşti şi Secărenii Noi în varianta propusă spre aprobare
depăşesc limitele hotarului administrativ-teritorial dintre comuna Secăreni şi satul Bolţun, r-nul
Nisporeni, de asemenea, avînd în vedere că arhitectul-şef a raionului şi Serviciul relaţii funciare
şi cadastru au acceptat propunerile de stabilire a hotarelor intravilanului doar pe s. Secăreni, în
conformitate cu prevederile art.9, şi 43 din Codul Funciar, alin.(1) art.15¹ din Legea nr.1543-XIII
din 25.02.1998 cadastrului bunurilor imobile, în temeiul art.46 alin. (1) din Legea privind
administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional Hîncești
DECIDE:
1. Se aprobă, conform materialului grafic prezentat, propunerile Consiliului comunei Secăreni
de stabilire a perimetrului intravilanului satului Secăreni (se anexează).
2. Se constată că suprafaţa totală a terenurilor de pămînt incluse în hotarele intravilanului s.
Secăreni este de 86,69 ha.
3. Se pune în sarcina preşedintelui raionului, dl Cobzac Grigore, în scopul creării condiţiilor
pentru stabilirea perimetrelor intravilanelor satelor Corneşti şi Secărenii Noi, să sesizeze
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru asupra necesităţii organizării procedurei de stabilire pe
teren a hotarelor administrativ-teritoriale dintre comuna Secăreni şi satul Bolţun, r-nul
Nisporeni.
4. Primarul com. Secăreni, dl Cojocaru Gheorghe, va întreprinde măsurile de identificare a
bunurilor imobile în raport cu care se modifică regimul juridic ca urmare a extinderii
perimetrului localităţii şi va utiliza faţă de acestea normele fiscale şi de altă natură aplicabile
pentru bunurile imobile ce fac parte din intravilan.
5.

Se pune în atenţie Serviciului relaţii funciare şi cadastrui (dl Rachiu V.) să ia în consideraţie
dispoziţiile prezentei decizii la întocmirea cadastrului funciar raional către 01.01.2013.

6. Controlul asupra executării deciziei date se pune în sarcina dlui Valeriu CONDRATIUC,
vecepreşedinte al raionului.
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