REPUBLICA MOLDOVA
CONSILlUL RAIONAL EDINEŢ
DECIZIE nr. 3/8
din 18 august 2016
Cu privire la vînzarea terenului aferent
bunului imobil amplasat în or. Cupcini
număr cadastral 4102107.173
În temeiul art. 43 (1) lit. c) și e) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind
administrația publică locală, art.4 din Legea nr.1543-XIII din 25.02.1998 privind cadastrul
bunurilor imobile, Regulamentului cu privire la vînzarea-cumpărarea şi locaţiunea/arenda
terenurilor aferente aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1428 din
16.12.2008, Proiectului nr.15-56и-ГП, elaborat de ÎM Biroul de Arhitectură și
Sistematizare mun. Bălți, Planului geometric elaborat de Oficiul Cadastral Teritorial
Edineț din 11.07.2016, cererii dnei Ursachii Viorica nr.762/02/1-19 din 13 iulie 2016,
avizului comisiei consultative economie, buget, administrarea bunurilor, juridică, numiri și
imunități, Consiliul raional Edineț DECIDE:
1. Se transferă din domeniul public în domeniul privat terenul aferent bunului imobil
număr cadastral 4102107.173 cu suprafața de 0,5492 ha, amplasat în or. Cupcini
str. Chișinăului nr.11.
2. Se acceptă vînzarea terenului aferent bunului imobil număr cadastral 4102107.173
cu suprafața de 0,5492 ha, amplasat în or. Cupcini str. Chișinăului nr.11, cu
condiția respectării servitutelor stabilite în schema hotarelor terenului aferent.
3. Se împuternicește dl Iurii Garas, președinte al raionului, să semneze borderoul de
calcul al prețului de vînzare-cumpărare și contractul de vînzare-cumpărare a
terenului aferent bunului imobil, număr cadastral 4102107.173, amplasat în or.
Cupcini, str. Cișinăului nr. 11.
4. Se împuternicește specialistul principal al Direcției Agricultură Relații Funciare și
Cadastru dl Labliuc Andrei să întocmească pachetul de documente aferente
procedurii de vînzare-cumpărare.
5. Prezenta decizie se aduce la cunoștință prin transmiterea copiei:
 Președintelui raionului;
 Oficiului Teritorial Edineț al Cancelariei de Stat;
 Direcției Agricultură, Relații Funciare și Cadastru;
 Oficiul Cadastral Teritorial Edineț;
 dnei Ursachii Viorica.
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