Republica Moldova
Республика Молдова
Raionul Cantemir
Кантемирский район
Consiliul comunal
Коммуналный Совет
Ciobalaccia
Чебoлакчия
_____________________________________________________________________________
Fax: 273/70/2/36; telefon 273/70/2/38; 273/70/6/78: e-mail: primaria.ciobalaccia@gmail.com

PROIECT
DECIZIE

„Cu privire la transmiterea în folosire cu drept de superficie
terenul pentru construcții CS Ciobalaccia”
În temeiul art.4, alin. (1) lit. g) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea
administrativă, art.14 alin (2) lit. b art.19 alin (4) și art. 77 alin. (3) din Legea privind
administrația public locală, art. 9, 42, 45, 46, din Codul funciar, art.654 alin.(2) din Codul civil,
art.14 alin.(2) lit.в), с), d) și art.77 alin.(2) din Legea privind administrația public locală nr.436ХVI din 28.12.2006, demersul IMSP CS Ciobalaccia din data de 16.03.2022, avizul comisiei
consultative de specialitate protecția mediului, amenajarea teritoriului, agricultură și industrie,
consiliul comunal Ciobalaccia,
DECIDE:
1. Se permite folosirea de către IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia cu drept de superficie,
terenul cu numărul cadastral 2119206963, cu suprafața de 0,12 ha, destinația pentru
construcții proprietatea primăriei comunei Ciobalaccia, situat în satul Ciobalaccia, pe un
termen de 20 ani, pentru perfectarea documentației privind construcția CS Ciobalaccia.
2. Se desemnează specialistul Primăriei comunei Ciobalaccia (în domeniul reglementării
regimului funciar și cadastru) responsabil de pregătirea materialelor pentru încheierea
contractului de superficie.
3. Se împuternicește primarul comunei Ciobalaccia, dl Gheorghe Pîrciu, să semneze contractul
de superficie a terenului.
4. Executarea prezentei decizii se pune în sarcina primarului comunei Ciobalaccia, dl
Gheorghe Pîrciu.
5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de
specialitate protecția mediului, amenajarea teritoriului, agricultură și industrie a consiliului
comunal Ciobalaccia.
Președintele ședinței
Avizat:
Secretarul consiliului comunal Ciobalaccia

Luminița TURLACOV

Nota informativă
La proiectul de decizie nr. 02/17-XXVII din 06.04.2022
„Cu privire la transmiterea în folosire cu drept
de superficie terenul pentru construcții CS Ciobalaccia”
În temeiul art.4, alin. (1) lit. g) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea
administrativă, art.14 alin (2) lit. b art.19 alin (4) și art. 77 alin. (3) din Legea
privind administrația public locală, art. 9, 42, 45, 46, din Codul funciar, art.654
alin.(2) din Codul civil, art.14 alin.(2) lit.в), с), d) și art.77 alin.(2) din Legea
privind administrația public locală nr.436-ХVI din 28.12.2006, în baza demersului
IMSP CS Ciobalaccia din data de 16.03.2022, se solicită folosirea de către IMSP
Centrul de Sănătate Ciobalaccia cu drept de superficie, terenul cu numărul
cadastral 2119206963, cu suprafața de 0,12 ha, destinația pentru construcții
proprietatea primăriei comunei Ciobalaccia, situat în satul Ciobalaccia, pe un
termen de 20 ani, pentru perfectarea documentației privind construcția CS
Ciobalaccia.

Primarul comunei Ciobalaccia

Gheorghe PÎRCIU

