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                                                            DECIZIE  

  

nr. 3/9                                                                                  din 14.05.2021 
  

 

Cu privire la examinarea  demersului 

 privind acordul coproprietarului 

  

  În conformitate cu art. 43 alin. 2) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.2006;  

Legii nr. 91 din 05.04.2007, privind proprietatea publică şi delimitarea lor; 

Legii nr. 1543 din 25.02.1998, cadastrului bunurilor imobile; 

art. 12 alin. 1) lit. a) al Legii nr. 163 din 09.07.2010, cu privire la autorizarea lucrărilor de construcție; 

avînd în vedere demersul  dlui Crăciun Cristian nr. C – 52 din 16.03.2021; 

avînd în vedere Contractul de locațiune încheiat între Consiliul raional Ungheni şi Crăciun Cristian nr. 1 

din 13.05.2015; 

avînd în vedere  Proiectul nr. 05/2020-SC  elaborat de S.R.L ”ARHIION STUDIO” (copia se anexează),     

 

                                          

                                                        Consiliul raional Ungheni 

 

                                                                D E C I D E: 

 

1. Se ia act de demersul dlui Crăciun Cristian  privind  solicitarea acordului coproprietarului de teren,  

necesar pentru obținerea Autorizației de construire de la primăria oraşului Corneşti, raionul Ungheni. 

2. Se acceptă demersul dlui Crăciun Cristian  privind  solicitarea acordului coproprietarului de teren,  

necesar pentru obținerea Autorizației de construire de la primăria oraşului Corneşti, raionul Ungheni. 

3. Se acceptă construirea de către locatarul Crăciun Cristian conform Contractului de locațiune încheiat 

între Consiliul raional Ungheni şi Crăciun Cristian nr. 1 din 13.05.2015, a obiectului de sănătate pe terenul 

cu număr cadastral 9233405.484, din or. Cornești, str. Ștefan cel Mare și Sfânt care constituie proprietate 

publică a raionului Ungheni.  

4. Locatarul se obligă:  

 să respecte condițiile Contractului de locațiune nr. 1 din 13.05.2015;  

 să folosească terenul atribuit conform destinaţiei; 

 să decoperteze stratul de sol fertil de pe întreg teritoriu șantierului de construcție conform 

documentației de proiect; 

  să păstreze rețelele tehnice amplasate pe terenul atribuit;  

 să respecte legislația și normele de construire în vigoare.  

5. Se împuternicește  dl Ghenadi Mitriuc, președintele raionului, să aplice semnătura pe actul notarial 

privind acordul de executare a lucrărilor de construcţie a obiectului de sănătate pe terenul cu număr 

cadastral 9233405.484, din or. Cornești, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, din numele Consiliului raional 

Ungheni. 

6. Controlul asupra executării prezentei  decizii se atribuie dlui Ghenadi Mitriuc, preşedintele raionului. 

 

 

 

                      Preşedintele şedinţei                                                      Anjelica LUCHINA 

 

 

 Contrasemnează: 

 Secretarul Consiliului raional                         Rodica  LIȚCAN 


