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REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CAUSENI
CONSILIUL ORA$ENESC CAU$ENI

DECIZIEnT. 1/13
din 04 februarie 2021

Cu privire la rezoluliunea localiunir

incdperilor nelocative qi radierea dreptului
de localiune din Registrul Bunurilor Imobile
AvAnd in vedere:

folosirea contrar destinaliei a incdperilor nelocative din incinta grddinilei cregd nr. 2 din or. Cduqeni, str. $tefan cel Mare qi Sfbnt, nr. 11 date in locafiune
conform contractului de arendare a inc[perilor nedestinate pentru locuit din 10 ianuarie
2005 incheiat intre Primdria or. CduEeni qi cet. Ursol Tatiana,
necesitatea folosirii lor conform destinaliei qi anume: instruire, educalie Ei
luminare cultural5, respectdrii drepturilor de dezvoltare a tuturor copiilor rdmaqi
neantrenali in procesul educalional gi, in vederea asigurdrii exercitdrii acestui drept
?n mod progresiv qi pebaza egalitdlii de ganse,
Art. 35 din Constrtulia Republicii Moldova,
Articolul 2 din Protocolul 1 adilional la Convenlia europeand pentru apdrarca
drepturilor omului gi a libert61i1or fundamentale (incheiatd Ia Roma la 4 noiembrie
1950 qi ratificatd de Republica Moldova prin Hotdrdrea Parlamentului nr.1298-XI[

din24 iulie 1997)
Articolul 26 din Declarafia Universald a Drepturilor Omului (adoptati la 10
decembrie 1948, la New York qi ratificatd de Republica Moldova prin Hotdr6rea
Parlamentului nr. 217-XII din 28 iulie 1990),
Art. 28 din Convenfia cu privire la drepturile copilului (adoptati Ia 20
noiembrie 1989 qi ratificatd de Republica Moldova prin HotdrArea Parlamentului nr.
408-XII din12 decembrie 1990),
in baza art. 1282 (1), lit. a), (2) din Codul Civil al RM nr. 1107 - XV din
06.06.2002,

in conformitate cu prevederile:

ei al
Republicii Moldovanr.l52 din 17 iulie 2014,

Anexei nr. 7 la HotdrArea nr.

2I

din 24 iulie 2020 a Comisiei nalionale

extraordinare de sdndtate publicS,

in temeiul art. 14 (l), (2), lit. b), c), d), (3), 20 (5) din Legea privind
administralia publicd localS nr. 436
Cduqeni,

- XVI din 28.12.2006, Consiliul ordqenesc

DECIDE:

Arezoluliona localiunea incdperilor nelocative cu S : 123 -t ditt incinta
grddinilei - creqd nr. 2 din or. Cduqeni, str. $tefan cel Mare Ei SfAnt, nr. 11 cu ff.
cadastral 2701210134 date in localiune conform contractului de arendare a incdperilor

I.

nedestinate pentru locuit din 10 ianuarie 2005 incheiat intre Primdria or. Cduseni $i cet.

Ursol Tatiana.

2. Se imputerniceqte primarul or. Cduqeni, dl Anatolie Donfu, de a efectua
acliunile gi mbsurile necesare pentru radierea dreptului de localiune din Registrul
Bunurilor Imobile qi eliberdrii incdperilor date in localiunie cet. Ursol Tatiana.
3. Prezenta dectzie poate fi contestatd,, in termen de 30 zile de la data
comunicdrii, in Judecdtoria Cduqeni, sediul central, or. CduEeni, str. $tefan cel Mare
qi SfAnt, 86.

4.

Prezenta decizie se comunicS:
- Dlui Anatolie Don{u, primarul oraqului Cduqeni;

- Cet" Ursol Tatiana;

-

Institulia Publicd "Agenfia Servicii Publice", Serviciul Cadastral Teritorial

"CduEeni";

- Oficiului Teritorial Cduqeni al Cancelariei de Stat Ei se aduce la cunoqtinld publicd
prin intermediul plasdrii pe pagina web a Primdriei oragului Cduqeni gi includerii in
Registrului de stat a actelor locale.

PRE$EDINTELE
$EDINTEI
Sergiu Gogu
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