РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul orăşenesc
OCNIŢA

Городской совет
ОКНИЦА
DECIZIE

08 septembrie 2021

nr. 08/02

Cu privire la iniţierea înregistrării primare masive
și aprobarea planului geometric, atribuirea terenurilor
(loturi lângă casa, grădini) în proprietate privată
În conformitate cu art. 14 al. (2) lit. d) și o) al Legii privind administrația publică locală
nr. 436/2006, art. 11 al Codului funciar (Legea nr. 828/1991), Legii cadastrului bunurilor imobile
nr. 1543/1998 și în baza deciziilor respective ale primăriei cu privire la transmiterea în proprietate privată
a loturilor de pe lîngă casă, grădini, în conformitate cu procesul – verbal al comisiei consultative în
sfera politicii funciare , nr. 06 din 08.09.2021, consiliul orăşenesc ,
DECIDE:
1. Se acceptă inițierea și executarea lucrărilor cadastrale în scopul înregistrării primare masive pe
teritoriului or. Ocniţa.
2. Se aprobă:
 Planul geometric terenurilor de lângă casă (din intravilanul localității) conform anexei 1;
 Lista terenurilor loturi lîngă casă transmise în proprietate privată conform anexei 2;
 Lista bunurilor imobile pentru care APL nu poate identifica proprietarul,
conform anexei 3;
 Lista posesorilor de fapt a bunurilor imobile, conform anexei 4.
3. Se modifică suprafețele terenurilor proprietate privată înregistrate anterior în registrul bunurilor
imobile, în rezultatul măsurărilor executate în cadrul înregistrării primare masive, conform anexei 5.
4. Specialistul în reglementarea regimului proprietății funciare va prezenta lista terenurilor la care s-a
modificat suprafața Serviciului Cadastral Teritorial Ocniţa pentru introducerea modificărilor în
registrul bunurilor imobile și eliberarea planurilor cadastrale, care vor fi părțile componente ale
documentelor de drept.
5. Specialistul în reglementarea regimului proprietății funciare local va efectua modificările
respective în documentația cadastrală deținută la primărie.
6. Specialistul pentru reglementarea regimului proprietății funciare:
 va asigura completarea și eliberarea titlurilor de autentificarea dreptului deținătorului de teren
în conformitate cu lista anexată;
 va asigura transmiterea documentelor necesare Serviciului Cadastral Teritorial Ocniţa pentru
înregistrarea dreptului de proprietate în registrul bunurilor imobile;
7.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Victor Artamaniuc , primar al orașului
Ocnița .
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