Proiect

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUŞENI
CONSILIUL ORĂȘENESC CĂUŞENI
Decizie nr. 6/__
din ______august 2020

Cu privire la anularea Titlului de autentificare
a dreptului deținătorului de teren și radierea dreptului
de proprietate din Registrul Bunurilor Imobile
În scopul respectării consecutivității în cadrul emiterii actelor
administrative de către Consiliul orășenesc Căușeni,
Având în vedere ineficiența controlului obligatoriu de legalitate a
actelor administrative exercitat de către Oficiul teritorial Căușeni al
Cancelariei de Stat a Republicii Moldova și neprejudicierii bugetului
orășenesc Căușeni cu valoarea de piață a terenului cu S = 0,07 ha,
consimțământul cet. Musteață Igor, domiciliat în or. Căușeni, str.
Vasile Alecsandri, 22 înregistrat în registrul comun al primăriei or.
Căușeni cu nr. de intrare 02/1 – 25 – 907 din 22.07.2020,
în baza art. 12, 20 din Codul Funciar al Republicii Moldova nr.
828 – XII din 25 decembrie 1991,
în temeiul art. 14 (1), (2), lit. b), d) (3), 20 (5) din Legea privind
administrația publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Consiliul
orășenesc Căușeni, DECIDE:
1. A anula Titlul de autentificare a dreptului deținătorului de teren
din 12.06.2007 eliberat pe numele cet. Musteață Igor Chiril pentru lotul
de pământ cu S = 70% din 0,1 ha cu destinație construcție locativă,
cu nr. cadastral 2701301349.
2. A radia, din Registrul Bunurilor Imobile, dreptul de proprietate a
cet. Musteață Igor Chiril pentru lotul de pământ cu S = 70% din 0,1 ha
cu destinație construcție locativă, cu nr. cadastral 2701301349.
3. Se intervine către Instituția Publică ”Agenția Servicii Publice”,
Serviciul Cadastral Teritorial ”Căușeni” de a efectua radierea din
Registrul Bunurilor Imobile a dreptului de proprietate a cet. Musteață

Igor Chiril pentru lotul de pământ cu S = 70% din 0,1 ha cu destinație
construcție locativă, cu nr. cadastral 2701301349.
4. Prezenta decizie se comunică:
- Dlui Anatolie Donțu, primarul orașului Căușeni;
- Instituția Publică ”Agenția Servicii Publice”, Serviciul
Cadastral Teritorial ”Căușeni”;
- Musteață Igor, domiciliat în or. Căușeni, str. Vasile
Alecsandri, 22;
- Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat și se
aduce la cunoștință publică prin intermediul plasării pe
pagina web a Primăriei orașului Căușeni și includerii în
Registrului de stat a actelor locale.
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