*zr
REPUBLICA MOLDOVA

coNSILIUL MUNICIPAL cHtgtNAu
mo23 r65

DECIZIE,
Cu privire la

autentificarea
dreptului de ProPrietate Privatd
comund asupra lotului de Pdmdnt
din str. Focgani, 5 dlui Tudor
Virlan gi dnei Angela CeaPa

(codul
Avdnd in vedere demersul gi actele prezentate de cdtre dl Tudor Virlan
personal 0gj24l144li38) qi dna Angela Ceapa (codul personal 2000001171075)'
proprietari ai imobilului din str. Focaani, 5 extrasul din Registrul bunurilor imobile
din 14.07 .2Ol5,declaraliile nr. 2955 9i nr. 2957 din 10.07.2015, propunerile Direcfiei
generale arhitecturd, urbanism qi relafii funciare, Regulamentului privind gestionarea
resurselor funciare municipale, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chigindu
nr.3123 din 02.04 .Z0I3,pt.v.detile Planului urbanistic general, in temeiul articolelor
9, 11, 20 gi 45 din Codul funciar, Legii Republicii Moldova nr.1308-XIII din
a
25.07.1997 ,,cu privire ta preful normativ 9i modul de vdnzare-cumpdrare
pdm6ntului,,, art. O Oin Legea nr. 136 din 17.06.2016,,Privind statutul municipiului
bhiqineu'' , ?ft. 14 ( 1), (2) tit. b) qi lit. d), art. 19 (4) 9i art. 77 (3) din Legea Republicii
Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 "Privind administralia publicd locald",
Consiliut municipal Chigindu DECIDE:

Virlan qi dnei Angela Ceapa dreptul de proprietate
privatd comund (conform suprafelelor definute din imobil de 45,15 Vo 9i, respectiv,
pentru
3+,85 7o), asupra lotului de pdmant cu Suprafafa de 897 mp din str' Focqani, 5,
a
deservirea gi exploatarea casei de locuit particulare, inclusiv 397 mp ca urmare
1. Se autentific6 dlui Tudor

cumpdrdrii la pref normativ, contbrm planului anexat'
2. Se exclud poziliile nr.72 -i4 dtn anexa nr. 3 la decizia Consiliului municipal
chigin6u nr. 6154-2 din 24.02.2004 ,,cu privire la autentificarea dreptului
pdmdnt
clegindtorului de teren gi aprobarea planurilor cadastrale ale loturilor de
aferente caselor de locuit particulare din municipiul Chigindu"'
3. Beneficiarii se obliga:
3. t. Sa foloseascd lotul de pdm0nt dupa destinalie'

cazul preconizdrii unor constmcfii, sd solicite Direcliei -eenerale
arhitecturd, urbanism Ei relalii [unciare eliberarea certificatului de urbanism

3.2.

in

corespunzdtor Ei a studiului topografic executat la scara 1:500'

3.3. Sd incheie cu Primaria municipiului Chiginau contractul

cumpdrare a terenului.

de vdnzare-

3.4. Se obflnd de la Direc{ia generald arhitecturd, urbanism qi relalii funciare
titlul de autentificare a dreptului defindtorului de teren.
3.5. Se nu admitd vdnzarea terenului pdnd la achitarea integrald a costului
terenului specificat in contractul de vdnzare-cumpdrare.
3.6. Sd inregistreze dreptul asupra bunurilor imobile la Serviciul cadastral
teritorial Chigindu.
3.7. Se se inregistreze in calitate de proprietari de teren la Directia de colectare
a impozitelor gi taxelor locale.
4. Direclia generali arhitecturd, urbanism qi relalii funciare va asigura:
4.1. Perfectarea gi eliberarea contractului de vdnzare-cumpdrare a lotului de
pdmdnt dupd achitarea pl[fii funciare.
4.2. El\berarea titlului de autentificare a dreptului delindtorului de teren gi
inscrierea proprietarilor in registrul cadastral al delindtorilor de teren.
4.3. Perceperea pldlilor aferente contractului de vdnzare-cumpdrare incheiat.
5. Direcfia de colectare a impozitelor gi taxelor locale va asigura perceperea
impozitului funciar in funclie de suprafala terenului.
6. Serviciul cadastral teritorial Chiqindu:

6.1. Va inregistra

dreptul asupra bunurilor imobile dupd indeplinirea

punctului 4.

6.2. Va opera modificdri in documentalia cadastrald perfectatd anterior
(parcelele cu numerele cadastrale 0100215151, 0100215195, 0100215424,

0100215788 ei 0100215789).

7. Viceprimarul de ramurd al municipiului Chigindu va asigura controlul
indeplinirii prevederilor prezente i decizit.
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