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D E С I Z I E Nr. 11/19

din 12.11.2020

Cu privire la Titlul de Autentificare 
a Dreptului Detinatorului de Teren 

cererea cet. .......... ...........

Examinind cererea cet........... ........... privind atribuirea Titlului de Autentificare a Dreptului 
detinatorului de teren pe sectorul de teren prevazut pentru proiectarea casei de locuit, eliberat in 
baza deciziei nr. 1 a Consiliului or. Cupcini din . . . ................ . .......

In temeiul art. 6, 7, 12, 18, 21, 53, 60, 67, 120, 121, 124, 126, 128, 136, 164, 165 dinC odul 
Administrativ al Republicii M oldova nr. 116 din 19.07.2018,

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. 3 (g) -  6, 7 -  12 a Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind tran sp a ren t in procesul
decizional,

Legii Republicii M oldova cu privire la delimitarea propietatii publice nr. 29 din 
05.04.2018, art. 1 (2), 12 (2), e), 17(1), a), 

nota informativa a Specialistului primariei, Avizul negativ al Comisiei de specialitate in 
agricultura, industrie, amenajarea teritoriului §i reglementarea regimului fimciar,

In baza Legii Republicii Moldova privind administra|ia publica locala nr. 436-XVI din 
28.12.2006, art. 14(2), b),

Consiliul ora§enesc Cupcini 
DECIDE:

1. Cet. .......... .......... Se refuza transmiterea in proprietate §i atribuirea Titlului de 
Autentificare a Dreptului detinatorului de teren pe sectorul de teren prevazut pentru 
proiectarea constructiei casei de locuit, eliberat in baza deciziei nr. 1 a Consiliului 
ora§enrsc Cupcini din 13 februarie 2004,....... ............... ...................., suprafata ... .. .. . . . , str. 
......... ............. . . . , ora§ul ............ pina la proiectarea constructiei §i darea in exploatere a 
casei de lociut.
2.Prezenta decizie se publica in Registrul de Stat al Actelor Locale §i se aduce la 
cuno§tinta Oficiului Teritorial Edinet al Cancelariei de Stat.

Pre^edintele
§edintei Consiliului. ........................................................ ................................................


