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RBPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CAUSENI

coNSrLruL ORA$ENBSC CAUSENI

DECIZIEnT.ll34
din 04 februarie 2021

Cu privire la aprobarea materialelor cadastrale de

Delimitare selectivb a terenuluiproprietatepublica a UAT

or. Cduseni, planuluigeometric, planului de contur,

a procesului - verbal gi inregistrarea dreptului de proprietate

in Registrul Bunurilor Imobile

inscopulexecutdrii:

Tltlului executoriu ff. 2 - 113612016 din 03.05.2019 emis de judecitoria

CduEeni (sediul central) privind obligarea primdriei or. Cduqeni de a elibera titlul

de autentificare a dreptului dejindtorului de teren pe numelelui Vrabie Simion Ivan

asupra terenului trecut in Registrul titularilor funciari la nr. 3691271cu suprafala de

0,25 ha,

incheierilor executorului judecdtoresc Iulia Danu din 01.12.2020 qi

20.01.2021emise in cadrul procedurii de executare ff. 168 - 155 - 2020,

inbaza:

art. 16, alin. (1), lit. b), e), g), 18, lit. b), d), 22 (I), (2), lit. b) din Legea

privind delimitarea proprietalii publice, nr. 29 din 05.04.2018;

art. I, 9, 10 (4) din Legea cu privire la proprietatea publicd a unitdlilor

administrative teritoriale, nr. 523-XIV din 16 iulie 1999.

in conformitate:

cu art. 120 din Constitulia Republicii Moldova,

art. 16 (1), 255 din Codul de Procedurd Civild al Republicii

- XV din 30.05 .2003,
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art. 70 (1) din Codul de Executare al Republicii Moldova nr. 443 - XV din

24,r2.2004,

Regulamentul privind modul de delimitare a bunurilor immobile proprietate

publicS, aprobat prin HotirArea Guvernului Republicii Moldova ff. 63 din

rr.02.2019,

Materialele lucrdrilor de delimitare in mod selectiv cu stabilirea hotarelor

terenurilor proprietate publicd a or. Cduqeni, elaborate de cdtre Institutul de

Proiectdri qi Organizare a Teritoriiului,

in temeiul art.3,5 (1), 7,10, 14 (1), (2),lit. b), e), 20 (5) din Legea privind

administrafia public localS nr. 436 - XVI din 28.12.2006, Consiliul ordsenesc

Cdugeni, DBCIDE:

1. Se aprobS materialele cadastrale de delimitare in mod selectiv a terenului

proprietate publicd a UAT Cluqeni cu stabilirea hotarelor, planului geometric,

planului de contur gi procesului - verbal a terenului cu nr. cadastral27014100099,

suprafala de 0,5588 ha, extravilan, destinalia "egricol", modul de folosinld

"agricol" cu ulterioara separare din suprafa\a totald a unui teren cu suprafala de

0,25 ha.

2. Se intervine cdtre Institulia Publicd "Agenlia Servicii Publice", Serviciul

Cadastral territorial Cduqeni, de a efectua inregistrarea dreptului de proprietate

publicd a UAT Ciuqeni asupra terenului specificat in pct. 1 aI prezentei decizii cu

efectuarea lucrdrilor de separare.

3. Prezenta decizie poate fi contestatd, conform prevederilor art. 19,164 (l),

165 (1), 166 din Codul administrativ aI Republicii Moldova cu cerere prealabild, in

termen de 30 de ztle de la data comunicirii, la Consiliul orSgenesc Cduqeni cu

sediul pe adresa: or. Cduqeni, str. M. Radu, 3.

1n

pe

in cazul dezacordului cu rdspunsul la cererea prealabild poate fi contestatd,
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- D-lui Anatolie Donlu, primarul oraqului Ciuqeni;

- Institulia Publicd "Agenfia Servicii Publice", Serviciul Cadastral Teritorial

Cduqeni;

- Dnei Iulia Danu, executor judecdtoresc;

- Oficiului Teritorial Cdugeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova gi

., se aduce la cunoqtinlb publicd prin intermediul plasdrii pe pagina web a primbriei

or. Cdugeni qi includerii in Registrul de Stat a actelor locale.

PRE$EDINTELb

$EDINTEI
Sergiu Gogu

CONTRASEMNEAZA
TARUL CONSILIULUI ORASENESC

Ala Cucog-Chisetifa


