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DECIZIE nr.L / tS

din 28 martie 2019 s. Grozegti

" Cu privire la corectarea eroriloro
comise in redactarea prenumelui defintrtorului de teren,
comise ca urmare a.procesului masiv de perfectare
qi inregistrare a'lfitlurilor de autentificare a dreptului definltorului de teren. ,,

in temeiul art.l4 alin. (l)_Ei a art. l8 din Legea privind administra{ia publicl localS nr.436-XVI

din 28.12,2006, Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din25.02.1998, in baza confirmdrii

Serviciului eliberare aactelordeidentitate Nisporeni nr.0098987 din 24.10.18, avindinvedere,

c6 in cadrul transmiterii terenurilor in proprietate privat6 pe teritoriul satului Grozegti au fost

executate lucriri cadastrale gi/sau de elaborare a proiectelor de organizare a teritoriului, precum a

avut loc gi procesul masiv de perfectare qi inregistrare a Titlurilor de autentificare a dreptului

detindtorului de teren, in urma cdrora au fost eliberate Titlurile de autentificare a dreptului

detin6torului de teren gi, duptr caz , planuri cadastrale, parte componentl a documentelor de drept, in

care au fost depistate erori la redactarea numelui qi/sau prenumelui, erori care provoaci dificultdti

proprietarului / moqtenitorului in cadrul procesului de acceptare a mogtenirii Ei a celorlalte procese ,

care preced qi succed lui ,

Examinind cererea cet. Savin Vera Ion privind corectarea erorilor referitoare la terenurile

agricole cu nr. cadastrale: 6034205068, 6034229029,, 6034228052, 6034228131, din extravilanul

satului, care au apa(inut mamei sale Jalbfl Iustina, decedatl la 02.03.2003 qi actele anexate ,

{inind cont de avizulcomisiei pentru agriculturl gi amenajarea teritoriului Consiliul local,

DECIDE:

l. Se permite corectarea erorilor comise in redactarea prenumelui definltorului de teren,

comise ca urmare a procesului masiv de perfectare qi inregistrare a Titlurilor de autentificare



-
a dreptului de(inltorului de teren , dup6 cum uttreazd:

Nr.d/o Nr. cadastral Suprafafa

(ha)

Greqit

Proprietarul

Corect

Proprietarul

01. 6034205068 0,5464 JalbE Cristina Jalb6 Iustina

02. 6034229029 0,2323 JalbS Cristina JalbS Iustina

03. 6034228052 0,1423 Jalbd Cristina JalbI Iustina

04. 6034228131 0,096 Jalbd Cristina Jalbd Iustina

1. Se obligd cet. Savin Vera lon, succesor, sd coordoneze corectarea erorilor cu SCT

Nisporeni Filiala i.S. "Cadastru".

Responsabil pentru executarea deciziei se desemneazl Iustin Savin, specialist.

Controlul deciziei se atribuie primarului Silvia Crigmaru .

AU VOTAT : Pentru - I l, Contra-0, Abtinuti -0

2.

3.

Pregedintele Eedinlei

Contrasemnat :

/l

{ 
ciobanu vladislav

/ 
M""f Mitrofan SvettanaConsiliului


