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REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL MUNICIPAL CHI$INAU
000231 65

DECIZIE
d'n /dhuap,b

Cu privire la

&/9

autentificarea

dreptului de proprietate privatd
comuni asupra lotului de pdm6nt
din str. Barbu Ldutaru, 29 dlor
Alexandr Telpis, Artur Telpis qi
dnei Lilia Tomacu

in

vedere demersul gi actele prezentate de cdtre dl Alexandr Telpis
(codul personal 0961508549933), dl Artur Telpis (codul personal 0982202035498) qi
dna Lilia Tomacu (codul personal 0991404031195), proprietari ai imobilului din str.
Barbu Ldutaru, 29, extrasul din Registrul bunurilor imobile din 2I.08.2015,
informafia referitoare la suprafata terenului atribuit anterior prin decizia Comitetului
executiv al Sovietului oragenesc Chigindu de Deputali ai Poporului nr. 237 din
11.03.1952, propunerile Direcliei generale arhitecturd, urbanism gi relalii funciare, in
temeiul Regulamentului privind gestionarea resurselor funciare municipale, aprobat
prin decizia Consiliului municipal Chigindu nr. 3/23 din 02.04.2013, prevederile
Planului urbanistic general, in temeiul anicolelor 9, 1I,20 qi 45 din Codul funciar
Legii Republicii Moldova nr.1308-XIII din25.07.lgg7,,Cu privire la preful normativ
9i modul de vdnzare-cumpdrare a pdmdntului", art. 6 din Legea ff. 136 din
l7.06.2016,,Privind statutul municipiului Chigindu", art. 14 (1), (2)lit. b) 9i lit. d),
art. 19 (4) ti art.77 (3) din Legea Republicii Moldovanr.436-XVI din 28.12.2006
,,Privind administrafia publici localS", Consiliul municipal Chiginiu DECIDE:

Avdnd

1. Se autentifici dreptul de proprietate privatd comund, conform cotelor-pirfi
delinute din imobil, dlui Alexandr Telpis (I/4), dlui Artur Tetpis (Il4) gi dnei Lilia
Tomacu (ll2), asupra lotului de pimAnt cu suprafala de 777 mp din str. Barbu
Liutaru, 29, pentru deservirea gi exploatarea casei de locuit particulare, inclusiv 277
mp - ca unnare a cumpdrdrii la pref normativ (planul lotului se anexeazd).

2. Se exclude pozilia nr. 1472 din anexa la decizia Consiliului municipal
Chiqindu nr. 2lI8-1 din 27.02.2014 ,,Despre delimitarea terenurilor proprietate
municipalE din sectorul Buiucani".
3. Beneficiarii se obligd:
3.1. Se foloseascd lotul de pimdnt conform destinaliei gi sa reamplaseze gardul
conform hotarelor stabilite in prezenta decizie.

3'2.

in

cantl preconizdrii unor constructii, sd solicite Direcfiei generale
arhitecturS, urbanism gi relafii funciare eliberarea certificatului
de urbanism

corespunzdtor gi a studiului topografic executat la scara l:500.

3'3' Sa asigure

accesul liber serviciilor specilizate intru deservirea

qi

exploatarea refelelor tehnico-edilitare.
3'4' SE incheie cu Primdria municipiului Chiginiu contractele de vdnzarecumpdrare a terenului.
3'5' Se oblina de la Direcfia generald arhitecturd, urbanism gi relafii funciare
titlurile de autentificare a dreptului de{inatorului de teren.
3'6' Sd nu admit6, vdnzarea terenului pdnd la achitarea integrala a costului,
specificat in contractul de vdnzare-cumpdrare a terenului.

'

Sd inregistreze dreptul asupra bunurilor imobile la Serviciul cadastral
teritorial chigin6u.
3'8' Se se inregistreze in calitate de proprietari de teren la Direclia de colectare
a impozitelor gi taxelor locale.
3'7

4. Direcfia generald arhitecturd, urbanism gi relalii funciare va asigura:
4. 1. Perf'ectarea gi eliberarea contractelor de vdnzare-cumpdrare
a lotului de
pdmdnt, dupd achitarea pldlii funciare.
4.2. Ehberarea titlurilor de autentiticare a dreptului definatorului de teren gi
inscrierea proprietarilor in registrul cadastral al deflndtorilor de t.r.n.

5

Direcfia de colectare a impozitelor gi taxelor locale va asigura perceperea
impozitului funciar in funclie de supiafafa terenului.
6. Srviciul cadastral teritorial Chigindu:
6'

1' Va inregistra

punctului 4.

dreptul asupra bunurilor imobile dupd indeplinirea

6'2' Va opera modificdri in

documentalia cadastrald pert'ectatd anterior
(parcelele cu numerele cadastrale 01005 16211, 010051626'g,
01005 16297 9i
0r00s 16639).

'

Viceprimarul de ramurd al lnunicipiului Chigindu va asigura controlul
indeplinirii prevederilor prezentei decizii.
7
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