
REPUBLICA  MOLDOVA

CONSILIUL LOCAL RATUŞ

RAIONUL TELENEŞTI

DECIZIA nr 2/6
din 10 mai 2012

  
Cu privire la  modificarea erorilor
în procesul înregistrării primare masive
 

        Luînd în consideraţie că în procesul înregistrării masive din anul 2004 a 
bunurilor imobile din intravilanul şi extravilanul satului Ratuş, cetăţenilor mai jos 
nominalizaţi li s-au eliberat titluri de autentificare a deţinătorilor de teren cu numere 
cadastrale de bază, însă o parte din ei deja deţineau dreptul de proprietate în baza 
contractelor de vînzare-cumpărare, sau deţineau titluri de autentificare a dreptului de 
proprietate cu numere convenţionale este necesar de a anula titlurile de autentificare a 
persoanelor menţionate în anexă, ţinînd cont de avizul pozitiv al Comisiei de 
specialitate activităţi economico-financiare, buget, agricultură şi industrie, în temeiul art. 
14 alin. (3) al legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art. 
504, art. 505 ale Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2002 şi a 
cererilor parvenite din numele proprietarilor de terenuri privitor la corectarea erorilor 
comise, Consiliul comunal Ratuş DECIDE:
 

1. Se aprobă lista persoanelor cărora li se anulează titlurile deţinătorilor de teren 
cu numerele cadastrale eliberate înainte de măsurările masive conform anexei.

2. Se pune în seama specialistului, Ţurcanu Svetlana, înregistrarea bunurilor la 
OCT Teleneşti.

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune in seama primarului.
 

  
Preşedintele şedinţei                                         Certan Veaceslav     
Secretarul consiliului local                                Cernica Stela

  
Anexă  nr.1

                      la  Decizia  Consiliului  comunal
                                      Ratuş  nr. 2/6

                                 din  10 mai 2012
  

Nr. 
d/o

Numele 
persoanei 

Nr. cadastral 
al titlului 

Eliberat la 
data de

Cauza 
anulării 

Actul juridic 
ce confirmă 

Numele 
proprietarului 



  
  

  

pentru care 
se anulează 
titlul

anulat titlului numele altui 
proprietar

după care 
urmează să 
fie acest bun 
imobil

1 Cernica 
Maria V

8945210123 28.10.2004 contr. vînz.-
cump.

nr. 2292 din 
17.05.2000

Cernica Maria 
V.

2 Slobodniuc 
Leonid I.

8945210073   titlul de 
autentificare

nr. 27 din 
22.10.1993

Slobodniuc 
Vergiliu L.

3 Tcaci 
Gheorghe I.

8945206077 11.10.2004 titlul de 
autentificare

nr. 27 din 
22.10.1993

Certan 
Vladimir Gh.

  
  
  
  
  
  

 


