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          REPUBLICA MOLDOVA 

                     RAIONUL STRĂŞENI 

CONSILIUL  COMUNAL  LOZOVA       

                                             

                                         Proiect de  DECIZIE  

                                         Nr. 9  din 21.10.2021 

 

,,Cu privire corectarea erorilor ,, 

     În temeiul  art.14 alin.(1) din Legea,, Privind administrația publică locală ,,         

nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Legea cadastrului bunurilor imobile 

nr.1543 din 25.05.1998,Legea corectarea erorilor nr.437 art 53 

(a)art.10,alin.2.4.5art13,al Legii 828-Xii din 25.12.1991 Codul Funciar cu 

modificările ulterioare,Legii nr.1247 din 22.12.1992 privind reglamentarea 

destat a regimului proprietății funciere.  .La cererea cet.Gori Olga privind 

corectarea erori în titlurile  de autentificare a  deținătorilor de teren Nicolaescu 

Maria Nicolae a.n.02.02.1922 decedată 15.03.2005.    

Potrivit  Deciziei 20.5 din 23.09.1992 terenurile cu  nr. cadastrale 

8022130125;8022130039,8022203091,8022205011,8022205186au fost atribuite 

cet Nicolaesu Maria Nicolae a.n. 02.02.1922 decedată15.03.2005, la 

înregistrarea în Registrul bunurilor imobile s-a comis eroare la datele personale.  

Consiliul Comunal Lozova  DECIDE : 

1.Se permite corectarea erorii  la datele personale din titlul de autentificare a 

deținătorilor de  teren 

8022130167;8022130039;8022203091;8022205011;8022205186 Nicolaescu 

Constantin Vasile a.n. 05.06.1936 în  Nicolaescu  Constantin Vasile  a.n. 

29.11.1932. 

2 Se solicită SCT Strășeni  corectarea înscrierii în Registrul Bunurilor 

imobile,conform punctului 1 al prezentei Decizii.  

3.Îndeplinirea prezentei  Deciziei se pune în sarcina specialistului în domeniul 

reglementării  regimului funciar Dna  Elena Grosu;  

 

4.Controlul executării  prezentei  Decizii se pune în seama  primarului Botnaru Lilian ;  

5. Prezenta Decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor 

locale . 

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI      

CONTRASEMNAT: Secretar al Consiliului                                              

Elena BATEREANU           



 

                             NOTĂ  INFORMATIVĂ 

 La proiectul de Decizie nr. 9 „ Cu privire la corectarea erorii,, 

 

1 . Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiect 

 Specialist RRF               Grosu  Elena 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului 

 

     În temeiul  art.14 alin.(1) din Legea,, Privind administrația publică locală ,,         nr.436 -

XVI din 28 decembrie 2006, Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543 din 

25.05.1998,Legea corectarea erorilor nr.437 art 53 (a)art.10,alin.2.4.5art13,al Legii 828-Xii 

din 25.12.1991 Codul Funciar cu modificările ulterioare,Legii nr.1247 din 22.12.1992 

privind reglamentarea  regimului proprietății funciare. ..   
 

3. Principalele prevederi ale proiectului de decizie  

   În temeiul art.14 a Legii privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, 

în temeiul Codului Funciar,Legii privind delimitarea proprietății publice nr.29 din 05 aprilie 

2018,Legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice nr.121-XVI din 04.05.2007, 

Legii cu privire la proprietatea publică aunităților administrativ-teritoriale nr.523-XIV din 16 iulie 

1999, Hotărîri Guvernuluipentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor 

imobile proprietate publică nr.63 din 11.februarie 2019.2019 

4.Modul de încadrare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și urmează a fi prezentat comisiei consultative 

de specialitate pentru a fi avizat și propus Consiliului Comunal Lozova pentru a fi adoptat în Ședință 

.de consiliu. 

5.Avizarea și consultarea publica a proiectului 

În baza  art.32 al Legii nr.100 din 22.12.2017, în scopul respectării prevederilor Legii 239 din 13 

noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional proiectul a fost plasat pe panoul 

informativ din incinta APL. 

 6.Consultările expertizei juridice 

Proiectul de decizie este în concordanță prevederilor legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 

privind administrarea publica locală cu modificările și completările ulterioare. Structura și conținutul 

actului corespund normelor de tehnică legislativă. 

 7.Consultările expertizei anticorupție 

În temeiul art.35 din Legea 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative , art.28 alin.(3) din 

Legea integrității 822 din 25.05.2017 , proiectul de  Decizie exclude orice element care ar favoriza 

corupția. 

 

 

Specialist  RRF                                                                          Grosu   Elena 
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