
Proiect de decizie:11

DECIZIA nr. din iunie 2021

Llr,,Cuprivire la examinurea cereriidepuse de dna Liuba Burchin"

(se anexea4d)

Raportor, Alexei Cuciuc, specialist funciar

Aviz: Comisia consultativ. ,,agricult-construc(ii, proteclia mediului, amenaj.

terit."
in conformitate cu alin.l4 alin(2) alegii Republicii Moldovanr.436-XVI din

28.12.2006 ,,Privind Administralia Publici Local6" cu modificdrile qi

completdrile ulterioare, cu prevederile Legii 23912008 privind transpareniain

procesului decizional, Hotdr6rea Guvernului nr.437 din 1 1.09.2019, avizul

comisiei de specialitate, Consilliul sStesc Dubdsarii Vechi,

DECIDE:
1. Se solicitd prezentarea de cdtre dna Burchin, pentru a fi examinati

cererea depusS, urmdtoarele documente :

-Actul ce confirmd dreptul la proprietate

-Dreptul asupra bunului imobil

-Copia dosarului tehnic, planurile geometrice a terenurilor; titlul de

autentificare a dreptului detinitorului de teren.

ZPrezenta decizie intrd in vigoare la data adoptirii ;i publicdrii in Registrul de

stat al actelor locale, responsabil dna Elena Barburas

Preqedintele qedinlei CL

Secretarul gedinlei CL



Cu orivire la Liuba Burchin"

Proiectul de decizie se prezintd comisiilor consultative de specialitate spre avizare qi consiliului local
pentru examinare qi aprobare in gedinf6.

Proiectul de decizie este elaborat

De c6tre specialist Alexei Cuciuc

NotI informativfi la proiectul de decizie

,,Cu privire la exsmninarea cererii depuse de dna Liuba ,Burchin"
1. Denumirea autorului si, dupl caz" a participantilor la elaborarea proiectului

Primdria s.Dubasarii Vechi, specialist cadastru Alexei Cuciuc

2. Conditiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ si finalitltile urmlrite
Elaborarea proiectului de decizie este intocmit conform prevederilor In conformitate cu alin.14 alin (1 ) a
Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006,,Privind Administrafia Publicd Local6" cu modificlrile qi

completdrile ulterioare, cu prevederile Legii23912008 privind transparenfa in procesului decizional,
Temei cererea depusl de dna Burchin Liuba (anexa )
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legisla{iei
nafionale cu legisla{ia Uniunii EuropeneNu este aplicabil

4. Principalele prevederi ale proiectului gi eviden(ierea elementelor noi

Principalele prevederi ale proiectului este examninarea cererii dnei Burchin Liuba, solicitarea surplus
de teren pentru dna Poponef Irina (decedati)

5. Fundamentarea economico-financiarl implementarea proiectului de decizie nu prevede cheltuieli
suplimentare, sursele fi nanciare adaug6toare

6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare

Proiectul se incorporeazdin conformitate cu prevederilor actelor normative afi.29 alin. 3 al Legii rc.397 l20}i
privind finantele publice locale, afi. 14 alin.2lit. (n) al Legii 43612006 privind administrafia public6.

7. Avizarea qi consultarea publici a proiectului

Conform art. 32 al Legii rrr, 10012017 cu privire Ia actele normative in vigoare, proiectul de decizie a fbst
avizat de specialistul cadastru tn scopul respectdrii prevederilor Legii n .ZlgtZOO8, proiectul de decizie cu
actele de rigoare au fost plasate pe pagina web a prim6riei:wwwdubasariivechi, cu inaintarea ulterioar[ pentru
avizarc la comisiile de specialitate ale consiliului local 9i spre aprobare in cadrul sedintei consiliului local.
8. Constatirile exrrertizei anticoruntie

Expertiza nu a fost efectuatl.
Nu sunt prezen(i factori de risc ce ar determina apari{ia riscurilor de corup(ie.

9. Constatlrile expertizei de compatibilitateNu este aplicabil

10. Constatlrile expertizei iuridice

Proiectuldedecizieafostelaboratconformprevederilortegisla1ieiinvig
tehnicd legislativd. Constatdrile expertizei juridice fiind efectuate de cdtie subdiviziunea de specialitate din
cadrul APL in conformitate cu art. 37 alin (6) din Legea nr.l00/2017 gi inaintat spre avizare Comisiei
consultative de spesialitate a consiliului local.

11. Constatirile altor expertizeNu este aplicabil


