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                        DECIZIE Nr. 3/13                              PROIECT 

 

din  ___ octombrie   2021 

 

"Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor  

imobile pentru terenul cu nr. cadstral 8901227028” 

 

Având în vedere cererea  cet. Taran Margareta a.n. 02.01.1977 c.p.2004035059787 și Taran 

Igor a.n. 11.10.1974 c.p.  0972005355231 cu privire la corectarea erorilor din Registrul 

Bunurilor Imobile, luând în considerație că conform Deciziei nr.5/10 din 20.09.2001, privitor la 

eliberarea titlurilor de proprietate comună a coproprietarilor Blocului locativ cu nr. cadastral 

8901227028, unul din coproprietari a fost scăpat din vedere și anume Baciu Ecaterina a.n. 

25.03.1953 c.p. 2000035018342 căreia nu ia fost eliberat titlu pe terenul cu nr. cadastral 

8901227028 și evident cînd dumneaei a înstrăinat apartamentul său cu nr. cadastral 

8901227028.01.001, nu a putut înstrăina terenul care îi aparține, deoarece nu dispunea de titlu de 

proprietate. La moment proprietarul apartamentului nr.1 cu nr. cadastral 8901227028.01.001, str. 

31 August 1989 nr.68 îi aparține cet. Taran Igor și Taran Margareta, care au procurat 

apartamentul de la Baciu Ecaterina conform c ontractului v/c. nr.1121 din 05.03.2009. 

Ținând cont de art. 10 al codului Funciar nr.828 din 25.12.1991 cu modificările ulterioare cap.V 

al Hotărârii Guvernului nr.437/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de 

corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor; prevederile art.38 al 

legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din 25.02.1998; în temeiul art.14 alin. (1,3) al Legii 

nr.436/2006 privind administrația publică locală, ținând cont de avizul pozitiv al comisiei de 

specialitate pentru agricultură, ecologie, urbanism și amenajarea teritoriului din __ septembrie 

2021, Consiliul orăşenesc Teleneşti, 

DECIDE: 

 

1. Se include în lista de coproprietări pe terenul cu nr. cadastral 8901227028 cu suprafața de 

0,1206 ha situat ăn or. Telenești  str. 31 August 1989, nr.68 și cetățenii: Taran Igor a.n. 

11.10.1974 c.p.  0972005355231 și Taran Margareta a.n. 02.01.1977 c.p.2004035059787 

pentru care urmează a le fi eliberat titlu – proprietate comună cu ceilalți coproprietari 

(Macheeva Lidia Egorovna, Brosnueva Vinogradova Liubovi Petrovna și Brosnueva 

Alexandra Avramovna) 
2. Se solicită I.P.Agenția Servicii Publice ,,Servicliul Cadastral Teritorial Telenești,,: 

de a perfecta titlul cu menținerea ,, proprietate comună’’ pe terenul cu nr. cadastral 

8901227028 cu suprafața de 0,1206 ha pentru cetățenii: Taran Igor a.n. 11.10.1974 c.p. 

0972005355231 și Taran Margareta a.n. 02.01.1977 c.p.2004035059787.   

3. Specialistul în reglementarea proprietății funciare dl Mihail Zară, va prezenta 

Decizia dată I.P. Agenția Servicii publice Telenești pentru înregistrarea modificărilor 

respective. 

3. Prezenta decizie întră în vigoare la data includerii în Registrul de stat a actelor locale. 

 

        Preşedinte de Şedinţă       

 

            

              Secretar al Consiliului               Nicolae NASTAS  



NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

"Cu privire la corectarea erorilor  

din Registrul bunurilor imobile pentru  

terenul cu nr. cadastral 8901227028" 

 Examinînd cererea depusă de  cet. Taran Margareta a.n. 02.01.1977 

c.p.2004035059787 și Taran Igor a.n. 11.10.1974 c.p.  0972005355231 cu privire 

la corectarea erorilor din Registrul Bunurilor Imobile, luînd în considerație că 

conform Decizieai Primăriei nr.5/10 din 20.09.2001, privitor la eliberarea titlurilor 

de proprietate comună a coproprietarilor Blocului locativ cu nr. cadastral 

8901227028, unul din coproprietari a fost scăpat din vedere și anume Baciu 

Ecaterina a.n. 25.03.1953 c.p. 2000035018342 căreia nu ia fost eliberat titlu pe 

terenul cu nr. cadastral 8901227028 și evident cînd dumneaei a înstrăinat 

apartamentul său cu nr. cadastral 8901227028.01.001, nu a putut înstrăina terenul 

care îi aparține, deoarece nu dispunea de titlu de proprietate. 

La moment proprietarul apartamentului nr.1 cu nr. cadastral 8901227028.01.001, 

str. 31 August 1989 nr.68 îi aparține cet. Taran Igor și Taran Margareta, care au 

procurat apartamentul de la Baciu Ecaterina conform c.v.c. nr.1121 din 

05.03.2009. 

Se propune: 

1.  De a include în lista de coproprietări pe terenul cu nr. cadastral 8901227028 cu 

suprafața de 0,1206 ha situat ăn or. Telenești  str. 31 August 1989, nr.68 și 

cetățenii: Taran Igor a.n. 11.10.1974 c.p.  0972005355231 și Taran Margareta a.n. 

02.01.1977 c.p.2004035059787 pentru care urmează a le fi eliberat titlu – 

proprietate comună cu ceilalți coproprietari (Macheeva Lidia Egorovna, Brosnueva 

Vinogradova Liubovi Petrovna și Brosnueva Alexandra Avramovna) 

2. De a solicita I.P. Agenția Servicii Publice ,,Servicii Cadastral Teritorial 

Telenești’’ de a perfecta titlul cu menținerea ,, proprietate comună’’ pe terenul cu 

nr. cadastral 8901227028 cu suprafața de 0,1206 ha pentru cetățenii: Taran Igor 

a.n. 11.10.1974 c.p. 0972005355231 și Taran Margareta a.n. 02.01.1977 

c.p.2004035059787.   

 

    Specialist al primărie       Mihail Zară 


