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REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂȘENESC CĂUŞENI 

 

Decizie nr.6/__ 

din ______august 2020 

 

Cu privire la transmiterea în proprietate  

și autentificarea dreptului de proprietate privată  

comună în diviziune asupra lotului de teren  

 

 Având în vedere cererile și actele prezentate de către coproprietarii în 

diviziune a imobilului din or. Căușeni, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 96 dnei 

Dragulea Ludmila, dom. în mun. Chișinău, str. Valea Trandafirilor, 6, bloc 2, 

10.156, Grițcan Tatiana, dom. în or. Căușeni, str. Ștefan cel Mare și Sfânt 96, ap. 2, 

Pârvan Galina, dom. în or. Căușeni, str. Ștefan cel Mare și Sfânt 96, ap. 3, Baleca 

Vera, dom. în or. Căușeni, str. Ștefan cel Mare și Sfânt 96, ap. 4, înregistrată în 

registrul comun al primăriei or. Căușeni cu nr. 02/1 – 25 - 207 din 11.01.2020, 

pct. 51 a anexei la dispoziția primarului or. Căușeni ”Cu privire la aprobarea 

proiectului înregistrare masivă în mu. Căușeni a loturilor de pământ de pe lângă 

casă și transmiterea lor în propriettae privată” nr. 02 /1 – 7 – 382 din 20 mai 2002 

 în baza art. 10, 11, 42 din Codul Funciar al Republicii Moldova nr. 828 – 

XII din 25 decembrie 1991,  

 în temeiul art. 14 (1), (2), lit. b), d), e), (3), 20 (5) din Legea privind 

administrația publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Consiliul orășenesc 

Căușeni, DECIDE: 

 

1. Se transmite, proprietarilor apartamentelor private, terenul cu S = 0,1579 

ha, nr. cadastral 2701216056 din or. Căușeni, str. Ștefan cel Mare și Sfânt 96, în 

proprietate privată comună în diviziune, proporțional suprafețelor privatizate din 

imobilul integral, după cum urmează: 

 - ap. 1 dnei Ludmila Dragulea – 26,4 % (douăzeci și șase întregi și patru 

zecimi procente) din terenul cu suprafața totală de 0,1579 ha; 

- ap. 2: 

 - Grițcan Tatiana, 10, 5% (zece întreg, cinci zecimi procente) din terenul cu 

suprafața totală de 0,1579 ha; 

- Maria Verejan – 5, 25% (cinci întreg douăzeci și cinci sutimi procente) din 

terenul cu suprafața totală de 0,1579 ha; 

- Rodica Ciobanu - 5, 25% (cinci întreg douăzeci și cinci sutimi procente) 

din terenul cu suprafața totală de 0,1579 ha; 

- ap. 3 – dnei Porvan Galina – 26, 1% (douăzeci și șase întregi, 1% procente) 

din terenul cu suprafața totală de 0,1579 ha; 



- ap. 4 – dnei Vera Baleca – 26,5% (douăzeci și șase întregi, cinci procente) 

din terenul cu suprafața totală de 0,1579 ha. 

2. Primarul orașului Căușeni va înregistra noii deținători de teren în registrul 

cadastral al deținătorilor de teren și va asigura eliberarea extrasului. 

3.   Se obligă beneficiarii: 

3.1 Să folosească lotul de pământ conform destinației. 

3.2 Neadmiterea efecturării cărorva construcții pe lotul de pământ 

împroprietărit fără autorizarea corespunzătoare a primarului or. Căușeni. 

4.  Prezenta decizie se comunică: 

- Dlui Anatolie Donțu, primarul orașului Căușeni; 

- Instituția Publică ”Agenția Servicii Publice”, Serviciul Cadastral  

Teritorial ”Căușeni”; 

- Cet. Ludmila Dragulea; 

- Grițcan Tatiana; 

- Maria Verejan; 

- Rodica Ciobanu; 

- Porvan Galina; 

- Vera Baleca. 

- Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat și se aduce la 

cunoștință publică prin intermediul plasării pe pagina web a 

Primăriei orașului Căușeni și includerii în  Registrului de stat a 

actelor locale. 

 

 

 

PREȘEDINTELE              SECRETARUL CONSILIULUI                                                                               

ȘEDINȚEI                                          ORĂȘENESC   

                                                     Ala Cucoș -Chiseliță 

 

 

 
 

     Primar                                                                  Anatolie Donțu 

     

    Specialist                                                              Valentina Gîrjeu        

 

     Secretarul Consiliului Orășenesc                         Cucoș - Chiseliță Ala 

 

 

 

 
     Avizat: ___________ 


