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                           DECIZIE Nr. 1/9-03                                 PROIECT      

din  __ martie   2022 

 

"Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor  

imobile pentru terenul cu nr. cadstral 8901106318 ”  

 

Având în vedere cererea depusă de cet. cet. Ilescu Mihail Ion a.n. 25.07.1955 c.p. 

0980403354321 cu privire la corectarea erorilor din Registrul Bunurilor Imobile, ținând cont de 

art.10 al CF nr. 828 din 25.12.1991 cu modificările ulterioare cap. V al H.G. nr. 437/2019 pentru 

aprobarea Regulamentului privind modul de corectarea a erorilor comise în procesul atribuirii în 

proprietate a terenurilor, prevederile art. 38 al Legii Cadastralui bunrilor imobile  nr. 1543 din 

25.02.1998 în temeiul art.14(1,3), al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind Administrația 

Publică Locală, ținând cont de avizul pozitiv al comisiei de specialitate pentru agricultură, 

ecologie, urbanism și amenajarea teritoriului din  __martie  2022, Consiliul orăşenesc 

Teleneşti, 

DECIDE: 

 

    1. Se aprobă  corecatrea erorilor din Registrul Bunurilor pentru terenul cu nr. cadastral    

8901106318, modul de folosință ,,grădini’’ conform titlului de autentificare a dreptului 

deținătorilor  de teren Ilescu Mihail Ilii (01.01.1900), c.p. 0971309848498, fiind înscris Ilescu 

Mihail Ion a.n. 25.07.1955c.p. 0980403354321.  

2. Se solicită I.P.Agenția Servicii publice ,,Servicliul Cadastral Teritorial Telenești,: 

 să radieze și să  anuleze înscrisul din Registrul Bunurilor Imobile a dreptului de 

proprietate asupra bunului indicat în pct.1, Ilescu Mihail Ilii (01.01.1900), c.p. 

0971309848498 

 să înregistreze în Registrul Bunurilor Imobile dreptul de proprietate asupra bunului 

imobil cu nr cadastral 8901106318, proprietate a cet. Ilescu Mihail Ion a.n. 25.07.1955, 

c.p. 0980403354321. 

3.  Cheltuielile aferente de achitare a taxelor de radiere din Registrul Bunurilor 

Imobile a dreptului de proprietate precum și alte cheltuieli vor fi suportate de către 

proprietarul terenului. 

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

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

respective. 

5. 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 a 

terenului  cu nr. cadastral  8901106318" 

 

 Examinînd cererea depusă de  cet. Ilescu Mihail Ion a.n. 25.07.1955 

c.p. 0980403354321 cu privire la corectarea erorilor din Registrul Bunurilor 

Imobile, ținând cont de art.10 al CF nr. 828 din 25.12.1991 cu modificările 

ulterioare cap. V al H.G. nr. 437/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind 

modul de corectarea a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a 

terenurilor, prevederile art. 38 al Legii Cadastralui bunrilor imobile  nr. 1543 din 

25.02.1998 în temeiul art.14(1,3), al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind 

Administrația Publică Locală.  

Se propune: 

1.  De a aproba corectarea erorilor din Registrul Bunurilor Imobile asupra bunului 

imobil cu nr. cadastrale: 8901106318, modul de folosință ,,grădini’’ conform 

titlului de autentificare a dreptului deținătorilor  de teren Ilescu Mihail Ilii 

(01.01.1900), c.p. 0971309848498, fiind înscris Ilescu Mihail Ion a.n. 25.07.1955 

c.p. 0980403354321.  

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

Telenești’’ 

2.1 De a radia și anula înscrisul din Registrul Bunurilor Imobile pe numele Ilescu 

Mihail Ilii (01.01.1900), c.p. 0971309848498. 

2.2 De a înregistra în Registrul Bunurilor Imobile dreptul de proprietate asupra      

bunului imobile cu nr. cadastral 8901106318, proprietate a cet. Ilescu Mihail Ion 

a.n. 25.07.1955, c.p. 0980403354321. 

 

 

    Specialist al primărie       Mihail Zară 

 


