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REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CAU§ENI
CONSILIUL ORASENESC CAU§ENI
DECIZIA nr.4/11
din 22 mai 2020

Cu privire la rezolutiunea contractului
de vanzare - cumparare a terenului aferent si
radierea dreptului de proprietate din Registrul
Bunurilor Imobile

Avand in vedere neexecutarea obligatiunilor contractuale in partea achitarii
restantei de 45925 lei, ratei inflatiei stability anual de parlamentul RM si
penalitatilor de intarziere de 0,1% din suma neachitata pentru fiecare zi de
intarziere, starea incapacitatii de plata de debitorului si riscul major al instrainarii
terenului in cadrul procedurilor de executare silita aflate in procedure. la executorii
judecatoresti Iulia Danu si Vladimir Bezede
in baza art. 901 (1), lit. d), 915, 916 (1), (2), lit. a), b), d) din Codul Civil al
RM nr. 1107 - XV din 06.06.2002,
in temeiul art. 14 (1), (2), lit. b), c), d), (3), 20 (5) din Legea privind
administratia publica locala nr. 436 - XVI din 28.12.2006, Consiliul orasenesc
Causeni, DECIDE:

1. A rezolutiona contractul de vanzare - cumparare a terenului aferent nr. 2 147 din 21.01.1998 incheiat intre primarul or. Causeni si i.M. ’’Fabindlapte” SA.
2. Se imputerniceste primarul orasului Causeni, dl Anatolie Dontu. de a
semna si depune, in numele Consiliului Orasenesc Causeni, in cazul refuzului
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str. Tighina, 12, nr. cadastral 2701227.016, cu S = 1,24 ha si radierea dreptului de
proprietate a I.M. ’’Fabindlapte” SA din Registrul Bunurilor Imobile.
3. Prezenta decizie se comunica:
- Dlui Anatolie Dontu, primarul orasului Causeni;
- Institutia Publica ”Agenda Servicii Publice”, Serviciul Cadastral

Teritorial

’’Causeni”;
- I.M. ’’Fabindlapte” SA;
- Oficiului Teritorial Causeni al Cancelariei de Stat si se aduce la cunostinta publica
prin intermediul plasarii pe pagina web a Primariei orasului Causeni si includerii in
Registrului de stat a actelor locale.

PRE§EDINTELE
§EDINTEI
Sergiu Gogu

