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Consiliul ori$enesc Floretli
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Gilu;ci Dumitru

Specialist principal

DECIZIE

Din 2019 ,r. Jl

Cu privire la executarea Hotdrerii
Cur{ii de Apel Bi(i din 19 iutrie 2018

intemeiul art. l1 din Codul Funciar .828-Xl din 25.12.199\ aft.14 alln.(2) litb) $ lit.d)

al Legii nr. 436-Xvl dn 28.12.2006 privind administralia publica locald; Conform dosarul cu

m.2a-3/ 17 (03 -2a-34-02012017), Consiliul Ordseresc DECIDE:

1, Se anuleazi titlul de autentificare a dreptului de{initorului de teren din 15,11'2002

eliberat lui Sergiu SochiraA $i tecut in rcgistrul cadashal ai delindtorilor de teren la nr.129l din

10.11.1999;

2, Controlul executirii prezentei decizii se pune in sarcina pregedintelui Comisiei

consultative a Consiliului ord$enesc pentfl.r amenajarea terito ului, urbanism $i proteclia

mediului.

Presedintele gedinlei

Secretar al Consiliului orllenesc Daniela ANTON

Nottr informativd

La primdria or. Floretti a parvenit o cerere din partea cet. Bruma Alexei privind anulatea

titlul de autentificare a dreptului detindtorului de teren din 15,112002 eliberat lui Sergiu

Sochirca $i trecut in registul cadastral ai deflnatorilor de teren Ia nr'1291 din 10.11 1999 $i

sc erea unui titlu nou pe numele cet. Bmma Alexei ln rezultatul Hotaradi Cu4ii de Apel Beti,
dosarul cu nr.2a-3l17(03-2a-34-02012017) a fost declarat nul titlul de autentificaxe a &eptului
defnatorului de tercn din 15.11.2002 elibemt tui Sergiu SochircA !i hecut in registul cadastal ai

delindto lor de tercn la nr.1291 din 10.11.1999, Consiliul ora5enesc este organul care a decis in
anul 1999 trasmiterea terenului cetalenilor care au fost improp etarili cu teren aferent la casele

individuale de locuit !i au fost efectuate lucrarile masive h ari,i 2002-2003 dupd care au fost

iffegishate titlurile la SeNioiul Cadashal. La momentul actual casa de locuit si terenul sunt

lmegistrate dupe cet. NEGARA VICTORIA VASILE.
Vi propunem spre examinare gi aprobare proiechrl de decizie anexat.
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