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REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL MUNICIPAL CHI$INAU
00023 I 65

nr.Jihr-

DECIZIE

/

din,L(

Cu privire la autentificarea dreptului
de proprietate privatd asupra lotului
de pdmAnt din str. Cdlugdreni, 7
dlui M- ..-Rimig
AvAnd

in vedere cererea qi actele prezentate de cdtre dl M.-_ Rimig (codul

personal
extrasul din

, domiciliat in mun. Chigindu, str.

(-,

Registrul bunurilor imobile, propunerile Direcfiei generale
arhitectur[, urbanism gi relafii funciare din 23.12.2016, decizia Comitetului
executiv al Sovietului raional Dnestrovsc de deputali ai Poporului nr. llg.13.1
din
24.01.1989 (privind suprafafa terenului definut legal 316 mp), prevederile
Planului urbanistic general, in temeiul Regulamentului privind gestionarea
resurselor funciare municipale, aprobat prin decizia Consiliului municipal
Chigindu nr.3/23 din 02.04 .2013, articolelor 9, I 1,20,39 gi 45 din Codul funciar,
art. 6 din Legea nr. 136 din 17.06.2016,,Privind statutul municipiului Chigin6u',,
urt. 14 (1,2) lit. b) qi lit. d), art. 19 (4) qi art. 77 (3) din Legea Republicii
Moldova
nr. 436-XVI din 28.12.2006 ,,Privind administrafia publicd locald", Consiliul
municipal Chiqindu DECIDE:
1. Se autentificd dreptul de proprietate privatd dlui M- ___ Rimiq asupra lotului
de p[mAnt cu suprafa{a de 289 mp din sft.
destinat pentru restabilirea
construcfiei lit. "B" cu numdrul cadastral
2. Se exclud poziliile nr'
din anexa nr. 2la decizia Consiliului
'
municipal Chigindu nr. 16166-1 din
28.12.2004 ,,cu privire la aurentificarea
dreptului defindtorului de teren gi aprobarea planurilor cadastrale are loturilor de
pdmdnt aferente caselor de locuit particulare din municipiul Chiqindu".

3. Beneficiarul

se obligd:

3.1. Se fbloseasca lotul de pdmdnt contorm destinaliei gi sa nu admit6 edificdri
de construcfii in lipsa autorizaliei organelor de resort.

3.2. in cazul preconizdrii unor construcfii, sd obfina de la Direcfia
-senerald
arhitecturd, Ltrbanism qi relafii funciare certiflcatul de urbanism corespunzdtor
Ei
studiul topografic executat la scara l: 500.

3'3. SA oblind de la Direcfia generald arhitecturd, urbanism gi relafii funciare
titlul de autentificare,a dreptului delindtorului de teren.
3.4. Sd inregistreze dreptul asupra bunului imobil ta Serviciul cadastral teritorial
Chiqindu.

3.5. SA se inregistreze ca proprietar al terenului la Direc{ia de colectare a
impozitelor 9i taxelor locale, in termen de cincisprezece zile de la data inm6n6rii
prezentei decizii.

3.6. SA asigure accesul liber serviciilor de resort pentru deservirea
exploatarea relelelor tehnico-edilitare.

si

4.

Direcfia generald arhitecturd, urbanism gi relalii funciare va asigura
eliberarea titlului de autentificare a dreptului delindtorului de teren gi inscriirea
proprietarului in registrul cadastral.

5'

Direcfia de colectare a impozitelor qi taxelor locale va asigura perceperea
impozitului funciar in funcfie de suprafafa terenului.
6. Se solicitd Serviciului cadastral teritorial Chigindu:
6.1. Sd inregistreze dreptul asupra bunului imobil dupd indeplinirea punctului 4.
6.2. Sd opereze modificdri in documentalia cadastrald privind terenurile
proprietate municipald inregistrate anterior (numerele cadastrale t -:
--. _ si

7

- Viceprimarul de ramurd al municipiului Chigindu va asigura controlul

indeplinirii prevederilor prezentei decizii.
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