REPUBLICA MOLDOVA
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Consiliul ordginesc Cricova
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PRIMARIA

IIPI4M?PVIfl
DECIZIE nr. W
din 15 februarie 2018

privire la repartizarea
terenului pentru construc(ia casei
individuale de locuit

Cu

documentelor anexe inaintate de cet[leanii, aflalila
eviden!6 pentru artibuirea terenului pentru construclia casei individuale de locuit, in
conformitate cu art.l l din Codul Funciar al R.M, "Regulamantului cu privire la modul de
atribuire a terenurilor qi condiliile pentru construc{ia caselor individuale de locuit pe
teritoriul or.Cricova" aprobat prin Decizia Consiliului or.Cricova nr.lll4 din 09.02.2017,
art.l4 alin.(2) lit.b), c) a Legii Nr.436-XVI din28.l2.2006,,Privind administralia publicd
locald", Consiliul ordqenesc Cricova DECIDE:
Ca urmare a examindrii cererii

;i

1.

Se repartizeazd, cetdjenilor, conform anexei, lotul de pdmint pentru construclia
casei de locuit particulare;
2. Beneficiarii se obligd:
2.1 . SA asigure achitarea pentru proiectarea loturilor respective pind la transmiterea
acestora in natur6;
2.2 . SFL obfind certificatul de urbanism de la Primdria or.Cricova pind la data de
0 r.04.201 8;
23 SA elaboreze proiectul casei individuale de locuit qi s6-l coordoneze in procedura
stabilitd;
2.4 . Sd objina autoizalia de construcjie de la Primdria or.Cricova in termen de pind la
01.09.2018;
2.5 Sd nu execute careva construc{ii frrd autoriza[ia respectivd;
2.6 Dupd frnalizarea construcfiei casei individuale de locuit sd prezinte obiectul
Comisiei pentru receplionarea casei individuale de locuit;
2.7 .Dupd primirea in exploatare a casei individuale de locuit a-gi autentifica dreptul de
proprietate asupra terenului cu eliberarea Titlului de autentificare a dreprului
defindtorului de teren;
2.8.Lucrdrile de construclie vor fr efectaute in perioada anilor 2018-2021;
Primdria or.Cricova in comun cu Comisia pentru arhitecturd, urbanism qi
amenajarea teritoriului qi comisia pentru repartizarea sectoarelor pentru construc{ia
caselor individuale va efectua repartizarea in naturd a loturilor repartizate conform
proiectului planului general;
A preintimpina benficiarul cd neexecutarea pct.2.l, 2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8
la
duce nulitatea deciziei respective, cu abrogarea ulterioard a deciziei.
Comisia pentru arhitecturd urbanism amenajare a teritoriului, dna Nina
Eremeico gi comisia juridicd, dna Viorica Cazacu vor asigura controlul executdrii
prezentei

3.
4.
5.

decizii.

Pregedinte de gedinJd
Contrasemnat:
Secretar interimar al Consili
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Viorica Cazacu
Irina Certan

Anexa

la decizia Consiliului ordginesc
Cricova nr.ll16 din 15.02.2018

Nr

Numirul

dlo

dosarului

1.

897

2.
3.

t267
1410

Secretar interimar al Cons

Numele, Prenumele
Capros Vera
Bostan Ruslan
Prodan Andrei

Irina Certan

