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DTICIZIA
nr.7l22
din 09.11.2017
Cu privire larefuz qi atribuire a sectoarelor
de terenul pentru constructia caselor de locuit
individuale gi anexelor gospodare$ti.

in conformitate cu art. 4 (I) g) din Legea privind descentrali zarca administrativd
nr.435din28.12.2006, art.14(2)b),e) din Legea privind administratia publicd localdnr.
436 din 28.122006, art. I l (2) din Codul Funciar, deciziile consiliului ordgenesc Cimiglia "Cu
privire la completarea deciziei consiliului or. Cimiglianr.6lS din"09 .08.2007",,,Cu privire la
modul de atribuire a sectoarelor de terenuri din intravilanul localitAlilor pentru construirea
caselor de locuit individuale Ei construcliilor auxiliar" nr. 716 din 06.11.2001, "Cu privire la
modificarea deciziei consiliului ordqenesc Cimiglia"," Cu privire la modul de atribuire a
sectoarelor de terenuri din intravilanul localitAlilor pentru construclia caselor de locuit
inviduale" nr. 618 din 09.08.2001, nr.7l18 din 22.10.2008, examinind cererea locuitorilor
oragului Cimiglia privind anularea gi atribuirea sectoarelor de teren pentru construclia casei de
locuit individuale qi construc{iilor auxiliare Consiliul ordgenesc CimiElia DECIDE:
.1. A accepta cererea cet. Ruslan $terbet, domiciliat in str. $tefan cel Mare, 142130, privind
refuzul din propria initriativa a sectorului de teren atribuit in str. G. Vieru, 55, pentru construclia
caselor de locuit gi anexelor gospoddregti, aprobat prin decizia consiliului ordqenesc nr. 2113
din 24.03.2011 Cu privire la atribuirea qi anularea atribuirii sectoarelor de teren pentru
construc{ia caselor de locuit individuale qi anexelor gospod[reqti.

2.

A atribui in proprietate familiiei nou-formate Lungu Petru domiciliat in str. Bucovinei,

17, sector de teren cu suprafa!a0,0320 ha, cu nr. cadastral2901355419, situat in str. Bucovinei,
f/n, in scopul construliei casei de locuit Ei anexelor gospoddreqti.

3.

A atribui in proprietate familiei nou-formate Darie Sofia domiciliata in str-la Patria nr.
3, sector de teren cu suprafala 0,05 ha, situat in str. Maria Cibotaru fln,adiacent casei de locuit
cu nr. cadastral 2901312049 in scopul construcliei casei de locuit gi anexelor gospoddregti cu
condilia servitutei pentru traversarea terenului de apele pluviale gi edificarea din cont propriu a
construc!iilor inginere;ti pentru trecerea apelor pluviale.
4. A atribui sectoare de teren in proprietate pentru construclia cesei de locuit individuale
familiilor nou-formate:
4.1. Poleacovschi Dumitru, domiciliat in or. Cimiglia str. V. Alecsandri , in str. G.Vieru,55.
4.2.Plop Marin, , domiciliat in or. CimiElia, str.V. Micle in str. Suveranitdjii f/n
cod cadastral 2901305426
4.3. Cecan Galina, domiciliat in or. Cimiglia, str. N. Iorga, in Suveranitdlii f/n
cod cadastral 2901,305 424
4.4.Blaj|Olesea , , domiciliat in or. CimiElia, str. in Trandafirilor, cod cadastral 2901315368
cu suprafala 0,059 ha,
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