
REPUBLICA MOLDOVA 
RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA$ENESC  
CUPCINI

REPUBLICA MOLDOVA 
RAIONUL EDINET

PRIM ARUL ORA$ULUI 
CUPCINI

M D -4626, o r . C u p c in i, s tr .  L ivezilo r,6 , ra io n u l E d in e t tel: (246) 7-12-30, fax : (246) 7-24-04

D E С I Z I E Nr. 3/13

din 23.04.2021

Cu privire la anularea deciziei nr.7din 18.11.1994. 
ererea cet.I. . . . . ..............

Examinind cererea cet. ....... ....... ......, dom. or. Cupcini, cu rugamintea de a anula 
Decizia primariei or. Cupcini nr. 7 din 18 noiembrie 1994, privind atribuirea cet. ....... ...... tata, 
decedat la 23 septembrie 2015, a unui sector de teren pentru proiectarea constructiei garajului in 
vecinatatea casei de locuit de pe str. ................ . . . .

In temeiul art. art. 6 ,7 , 12, 1 8 ,2 1 ,5 3 ,6 0 , 67, 120, 121, 124, 126, 128, 136, 164, 165 din 
Codul Administrativ al Republicii M oldova nr. 116 din 19.07.2018, a art. art. 3, 4, 6 (h), 18, 20, 
21, 27 -  30, 32, 33, 37 p. 3, p. 6, 38 -  47, 50 din Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la 
actele normative, art. art. 3 (g) -  6, 7 -  12 a Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenta in 
procesul decizional,
nota informativa a Specialistului primariei, Avizul pozitiv al Comisiei de specialitate in 

agricultura, industrie, amenajarea teritoriului §i reglementarea regimului funciar,
In baza Legii Republicii M oldova privind administratia publica locala nr. 436-XVI din 

28.12.2006, art. 14(2), b), Consiliul oranesc Cupcini
DECIDE:

1. Se accepta cererea cet. ....... ............. privind anularea Deciziei primariei or. 
Cupcini nr. 7, din 18 noiembrie 1994, eliberata pe numele tatalui .. ..... . ......decedat 
la 23 septembrie 2015, a unui sector de teren pentru proiectarea construcfiei garajului 
in  vecinatatea casei de locuit,str. ................. . . .ora§ul Cupcini.

2. Prezenta decizie se publica in Registrul de Stat al Actelor Locale §i se aduce la 
cuno§tin{a Oficiului Teritorial Edinet al Cancelariei de Stat.

Pre§edinte al §edin{ei
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CONTRASEMNAT: /
Secretar al consiliului 
ora§enesc Cupcini


