
                                                                DECIZIE nr.                                                    proiect 

din 2020 

or.Rezina. 

 

 

„Cu privire la demersul Bisericii „Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe 

Purtătorul de Biruință” a Mitropoliei Basarabiei”. 

 

  

Examinînd demersul Bisericii „Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe Purtătorul de Biruință” a 

Mitropoliei Basarabiei depre atribuirea terenului pentru amplsarea unei biserici pentru locuitorii 

orașului Rezina, în temeiul art.10, art.15 
1
, art.46 din Codul Funciar nr.828/1991, art. 14, alin.(2) 

lit. b) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală, art. 42 din Legea nr.125/2007 

privind libertatea de conștiință, de gîndire și de religie, consiliul orășenesc Rezina, raionul 

Rezina, 

 

DECIDE: 

 

1. Se permite primăriei or.Rezina să identifice teren pentru amplasarea Bisericii „Sfîntul 

Mare Mucenic Gheorghe Purtătorul de Biruință” a Mitropoliei Basarabiei în conformitate 

cu legislația în vigoare. 

2. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoștința publică, se publică pe site-ul 

www.actelocale.gov.md și întră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor 

locale. 

 

 

  

 

Preşedinte al şedinţei                                                                                      

 

 

Secretarul consiliului orăşenesc                                                                   Lilia Răileanu 

 

 

Coordonat primarul or.Rezina                                                                     Simion Tatarov 

 

 

Executor, arhitect șef al orașului                                                                 Anisia Udrea  

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

http://www.actelocale.gov.md/


                                                     NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei consiliului orășenesc  „Cu privire la demersul Bisericii „Sfîntul Mare 

Mucenic Gheorghe Purtătorul de Biruință” a Mitropoliei Basarabiei. 

 

   

1. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și scopul. 

Proiectul deciziei a fost elaborat la solicitarea Bisericii „Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe 

Purtătorul de Biruință” a Mitropoliei Basarabiei.   

Scopul proiectului prenotat constă în realizarea competențelor de către consiliul orășenesc 

prevăzute de  art. 14, alin.(2) lit. b) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală 

nr.436/2006 și art.10, art.15 
1 

, art.42 din Codul Funciar nr.828/1991, consiliul local determină şi 

atribuie terenurile pentru construcţii şi amplasarea lor, în conformitate cu legea; proprietarul 

bisericii şi altor construcţii de pe lîngă ea este concomitent şi proprietarul terenurilor aferente în 

hotarele existente; terenurile destinate construcţiilor urbane şi rurale cuprind terenurile pe care 

sînt amplasate construcţiile şi amenajările şi cele pe care urmează să fie construite case, clădiri 

de menire social-culturală, industrială şi cu alte destinaţii. 

Aceste terenuri se atribuie întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor pentru zidirea şi 

exploatarea construcţiilor industriale a caselor, a clădirilor de menire social-culturală, a altor 

construcţii şi amenajări, precum şi cetăţenilor pentru construcţia individuală de locuinţe. 

Suprafaţa terenurilor şi condiţiile folosirii lor în scopurile menţionate se stabilesc conform 

normelor şi documentaţiei tehnice de proiectare. 

Potrivit art.42 din Legea nr.125/2007 privind libertatea de conștiință, de gîndire și de religie, 

cultele religioase şi părţile lor componente pot avea în proprietate sau în folosinţă terenuri în 

conformitate cu legislaţia în vigoare. 

2. Principalele prevederi ale proiectului 

Prin intermediul prezentului proiect de decizie se propune de a permite primăriei or.Rezina 

identificarea terenului pentru amplsarea Bisericii „Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe Purtătorul de 

Biruință” a Mitropoliei Basarabiei în conformitate cu legislația în vigoare. 

3. Fundamentarea economico-financiară 

  Prezentul proiect de decizie necesită cheltuieli financiare, care vor fi alocate din bugetul 

orășenesc pentru delimitarea și înregistrarea terenului în drept de proprietate publică a 

orașului Rezina. 

 

Arhitect șef al orașului                                                                        A.Udrea 

 

 

 


