
Republica Moldova
Raionul l,eova

Consiliul Or6;enesc Iargara
li4.A-6321, Or.largara, str.27 August

Tel.(0263)6323 8 fax (0263)63236

Pecny6iluxa Mo,r4oea
Jleoecrcrzii Pafion

l-opoac xoil Cloee'r lI prapa
M lf,-6321 .r.}Iprapa yir,2 7An rycra 3

'T'er.(0263) 63238 rlaxc 63236

Raisa Ivanov

Elena Gaidarji

DECIZIE nr,2.16.4
Din 28 februarie 2017

,,Privind corectarea erori I or"
or.Iargara

Examinind cererea cet, Teleaga Elena, domiciliatd in or.largara,
str.Iu.Gagarin, nr.33', prin care solicitd corectarea erorilor in Titlul de alrtentificare
a dreptului delinitorului de teren a solului Teleaga Ion, decedat la data de 5
martie 2012, in legdtur[ cu faptul cd in perioada mdsurdrilor in masA a terenurilor
din extravilan au fost comise erori gi anurne cd terenul ce ii aparlinea decedatului
Teleaga Ion a fost trecut gregit dupa Popovici Dionis Gheorghe, decedat , pe

Popovici Dionis Gheorghe a fost intocrnitc 2 titluri de auter-rtiflcare a clreptului
delindtorului de teren in extravilan : 'fitlul cu nurndrul cadastral 5702209215 cu

suprafala de0,2251 gi Titlul cu numdrul cadastral 5702209112 cu suprafala de

0,22ha, in titlurile de autentificare a dreptului delinatorului de teren a fbst comise
erori de cdtre firma ,,DAMAHOCA,, ce a efectuat lucrdrile 9i a intocmit Titlurile
de autentificare a dreptului delindtorului de teren, in conformitate cu art. 14 (2)
din Legea privind administrafia publica locala nr.436-XVl din 28.12.2006,
Consiliul ordgenesc Iargara

DECIDE:
1.Se permite corectarea erorilor comise in procesul intocmirii Titlurilor de

autentificare a dreptului delindtorului de teren reparttzal in proprietate privat6,
dupd cum urmeazS:

- de anulat Titlul de autentificare a dreptului delinatorului de teren cu

numdrul cadastral 5702209215, cu supraflala de 0,2251 ha, a cet. Popovici
Dionis, amplasat in extravilanul oragului largara
- de trecut terenul cu numirul cadastral 5702209215, cu suprafala de 0,2251
ha dupd cet. Teleaga Ion, amplasat in extravilanul oragului Iargara;

2. Specialistul d.N. Cagu:
- va transmite decizia curente OCT Leova a I.S."Cadastru";
- va trece infbrrnalia necesara in Registrul cadastral al delindtorilor de teren.

3. Controlul indeplinirii curentei decizii se pune in seama primarului d.Eugeniu
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