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D E C I Z I E
or.Hînceşti

din 19 decembrie  2013 nr. 07/22

Cu privire la aprobarea perimetrului intravilanului
localităţilor nou-construite în comuna Cotul Morii.

Luînd în consideraţie faptul că, la comanda Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, prin
metoda masivă, Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” a elaborat
materialele de stabilire a hotarelor intravilanului localităţilor Cotul Morii şi Sărăteni
construite în masivul de terenuri „Leuşoaia” şi avînd în vedere că, documentaţia cadastrală
dată a fost coordonată cu arhitectul-şef a raionului şi cu Serviciul relaţii funciare şi cadastru
al Consiliului raional Hînceşti, în conformitate cu prevederile art. 9, 39 şi 43 din Codul
Funciar, alin.(1) art.15¹ din Legea nr.1543-XIII din 25.02.1998 cadastrului bunurilor
imobile şi pct.32 al Metodologiei de stabilirea a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale
şi a hotarelor intravilanului localităţii (Ordinul nr.20 din 27.01.2012 al Agenţiei Relaţii
Funciare Cadastru), şi în temeiul dispoziţiilor alin.(2) art.43 şi alin.(1) art.46 din Legea
nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional DECIDE:

1. Se aprobă, conform Dosarelor tehnice de stabilire a hotarului intravilanului localităţilor
prezentate, propunerile Consiliului comunei Cotul Morii (deciziile nr.6/5 din 14
noiembrie 2013 şi nr.5/2 din 25 septembrie 2013) de stabilire a perimetrului
intravilanului satelor Cotul Morii şi Sărăteni construite în masivul de terenuri
„Leuşoaia” ca urmare a inundaţiilor din vara anului 2010.

2. Se stabileşte că intravilanele constituite în conformitate cu pct.1 al prezentei decizii se
identifică ca parte componentă a localităţilor existente şi suprafaţa teritoriului lor este
următoarea:

-  s. Cotul Morii, sectorul II (localitatea nou-construită) – 80,33 ha;
-  s. Sărăteni, sectorul II (localitatea nou-construită) – 41,77 ha.

Teritoriul localităţilor nominalizate se caracterizează prin codurile cadastrale 53.27.215,
53.27.216 şi 53.33.104.

3. Primarul com. Cotul Morii, dna Guştiuc Lucica, va întreprinde măsurile de identificare a
bunurilor imobile în raport cu care se modifică regimul juridic ca urmare a extinderii
perimetrului localităţilor şi va utiliza faţă de acestea prevederile legislaţiei de urbanism
şi fiscale aplicabile pentru bunurile imobile ce fac parte din intravilan



4.  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
01.01.2014.

5. Controlul asupra executării deciziei date se pune în seamă dlui Condratiuc Valerii,
vecepreşedinte al raionului.

Preşedintele şedinţei           Ion TONU
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