REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CIMI$LIA
coNSrLr UL ORA$ENESC CrMrSr,rA
4100' bd. $telan cel Mare r4, or, cimiglia, rer.: 024r 22942,I'ax: 0241 25139

uyuerultalld
DECIZIA
nr,2/12
din 22.03.2017
Cu privire la anularea gi eliberarea titlurilor
de autentificare a dreptului deJindtorului de teren

in

conformitate cu art. a Q) lit. g) din Legea privind descentralizarea administrativa
nr.
435-XVI din 28. 12.2006, art. 14 (1) (2) lit. b),
Ain Legea privind administralia publicd locala
";, Civil, pct. 5
nr' 436-XVI din 28' 12.2006, art. 504,art. 505 Cod
din deciziaconsillului or. Cimiqlia
Cu privire la transmiterea ?n propritate privatd a loturiior d€ pdmint de pe ling6 casd
nr.'gl9

dinl7.08'200l,art' 23 pct.l din Codul F-unciar nr.828-XII din 25. lZ.lggl examinind cererile
privind corectarea titlurilor de autentiflcare a dreptului delinatorului de
teren perl'ectate incorect in
procesul inregistrdrii masive a bunurilor imobile, consiliul ordganesc Cimiglia
DUCIDE:

l. A anula titlurile de autentifi care a dreptului delindtorului de teren qi anume:
I Titlu de autentificare eliberat defindtorului Chelemindrd Valeriu Timofei, cu nr. cadastral

1'

2901308109, trecut in registrul cadastral alprim6riei or. Cimiglia cu nr. 600
din 22.10.2001 pentru
lotul de pdmint cu suprafafa 0,01 65 ha, din str. Decebal, destinalia pentru construc{ii.
1.2 Titlu de autentificare eliberat delindtorului Stoian Leonid Dumitru,
nr. cadastral2g013l032g,
pentru lotul de pdmint cu suprafa{a 0,1059 ha, din str. Basarabia, I a,trecut
in registrul cadastral
al primdriei or' Cimiqlia cu nr. 2466 din 30.04.2002. destinalia pentru construclii,

2. A elibera titlu

de autentifi care a dreptului deJindtorului de teren, dup6 cum urmeazd:
Cet' Chelemindrd Valeriu Timofei, a.n 06.09,1961, domiciliat or. Cimiglia, str. Decebal,
qentru lotul de pdmint cu suprafala 0,06 ha, situat ?n str, I. Bodigteanu 7, nr. cadastral
2901308109, trecut in registrul cadastral al primdriei or. Cimiglia cu nr, 600
din 23.03.2017,
destina{ia pentru construc!ii.
2'2.Cet. Stoian Iurie Dumitru, a.n 06.09.lg62,domiciliat rl, Basarabeasca, str. Sovhozului,4g
bl' 5, ap. 301, pentru lotul de pdmint cu suprafala 0,1059 ha, situat in str. Basarabia, I a, nr.
cadastral 2901310
in registrul cadastral al primdriei or. cimislia cu nr. 2466 din
23.03.2017,
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