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Pro iect
LEGE
privind transmiterea unui teren

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. Prin derogare de la art.6 alin.(1) din Codul silvic 887/1996, art.1O
alin.(1) i (2) din Legea nr.121/2007 privind administrarea i deetatizarea
proprietăţii publice, precum i de la art.9 ałin.(2) lit.c) din Łegea nr.29/2018
privind delimitarea proprietăţii publice, se permite transmiterea terenului din
fondul forestier, cu suprafaţa de 1 93 ‚49 ha, din proprietatea publică a statului,
gestiunea Agenţiei „Moldsi lva" (Intreprinderea silvo-cinegetică Străeni) în
proprietatea publică a comunei Pănăeti, raionul Străşeni, pentru a f utilizat în
conformitate cu legislaţia.
-

Art. 11. Agenţia „Moldsilva", în comun cu Consiliul comunei Pănăeti,
raionul Străeni vor asigura delimitarea i transmiterea terenului menţionat la
articolul I din prezenta lege.
-

Preedinte1e Parlamentului

NOTĂ INFORMATIVĂ
Ia proiectul de Iege privind transmiterea unui teren
Proiectul de lege prevede transmiterea unui teren forestier, din proprietatea
publică a statului, gestiunea Agenţiei „Moldsilva" (Intreprinderea siłvo-cinegetică
Străeni) în proprietatea publică a comunei Pănăeşti, raionul Străeni, pentru a
utilizat în conformitate cu legislaţia.
Terenul cu suprafaţa de 1 93 ‚49 ha (nr. conturului.• 48, 49, 1 3 7, ] 39, 256,
260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 290, 293, 294, 890, 891, 1125) a fost
transmis în anii 90, prin Hotărîrea Consiliului raional Străeni, în fondul silvic,
proprietate a statułui.

Terenul menţionat este vatra satului Pănăeti, pe care se regăsesc urme a
vechii localităţi.
Agenţia „Moldsilva", în comun cu Consiliul comunei Pănăeti, raionul
Străeni vor asigura delimitarea i transmiterea terenului.
Autorităţile administraţiei publice locale urmează să asigure utilizarea
terenului, transrnis în proprietatea publică a Iocalităţii respective, conform
legislaţiei în vigoare.

