REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CAU$ENI
coNSrLruL oRA$ENESC cAugnNr

DECIZIE nr.5ll2
din 6 ausust 2021

Cu privire la atribuirea terenului in proprietate
privatd si autentificarea dreptului de proprietate

privatd asupra terenului

in scopul executdrii:

HotirArii definitive qi irevocabile a judecdtoriei Cduqeni (sediul central)
privind obligarea primdriei or. Cbugeni de a elibera titlul de autentificare a dreptului
defindtorului de teren pe numele cet. XXXXXXX asupra terenului, trecut in
Registrul titularilor funciari la nr. 369127I cu suprafala de 0,25 ha, dosarul nr.2 I 13612016 din

03

.05.2079,

incheierilor executorului judecitoresc Iulia Danu

din

01.12.2020

gi

20.0I.2021emise in cadrul procedurii de executare ff. 168 - 155 - 2020,
in temeiul art. 14 alin. (l), (2), lit. b), e), (3), 20 (5) din Legea privind
administralia publicd locald", n-r. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul
ordgenesc Cdugeni DECIDE:
1. Se atribuie in proprietate privatd, cetd[eanului XXXXXXXX, domiciliat in
or. CduEeni, sITXXXXXXXX, teren cu destinalia "agricol", modul de folosinld
"arab7l", cu suprafala ce constituie 0,25 ha, nr. cadastral XXXXXX, amplasat in
extravilanul or. Cdugeni.
2. Se autentificd, cetileanului XXXXXXXXX, domiciliat in or. Cduqeni, str.
XXXXXXXX, teren cu destinalia "agricol", modul de folosin![ "arabLl", cu
suprafala ce constituie 0,25 ha, nr. cadastral XXXXXX, amplasat in extravilanul or.
Ciuqeni.
3. Specialistul funciar al primdriei or. Cduqeni, va inregistra noul delindtor de
teren in Registrul cadastral aI delindtorilor de teren Si va asigura eliberarea
extrasului.
4. Prezenta decizie poate fi contest
165 (1), 166 din Codul Administrativ aI
termen de 30 de ztle de la data comunicdr
pe adresa: or. Cduqeni, str. Meqterul Radu

In cazul dezacordului cu rdspunsul la cererea prealabildpoate fi contestatd,in
termen de 30 zile de la comunicare, la Judecdtoria Cdugeni, sediul central, or.
Cduqeni, str. $tefan cel Mare qi Sfint, nr. 86.
5. PrezentaDecizie se comunicd:
- D-lui Anatolie D6nfu, primarul oraqului Cdugeni;

-

Institulia Publicd "Agenlia Servicii Publice", Serviciul

Cadastral

Teritorial "Cduqeni;

-

cetdleanului XXXXXXXXX;
executorului judecdtoresc, XXXXXX;
- Oficiului Teritorial Cdugeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova
gi se aduce la cunogtinld publicd prin intermediul plasdrii pe pagina web a primdriei
or. Cduqeni qi includerii in Registrul de Stat a actelor locale.
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