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REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂȘENESC CĂUŞENI 

 

Decizie nr.6/__ 

din ______august2020 

 

Cu privire la schimbarea categoriei de destinație 

a unui teren și stabilirii modului de folosință 

  

 Având în vedere propunerile primarului or. Căușeni, în scopul corectării 

erorii omise în cadrul înregistrării primare masive a dreptului de proprietate asupra 

terenurilor proprietate publică, domeniul public și tentativele anterioare de 

înstrăinare a acestui teren, 

 în baza art. 47 din Codul Funciar al Republicii Moldova nr. 828 – XII din 25 

decembrie 1991, 

 art. 4 (1), 9 din Legea cu privire la proprietatea publică a unităților 

administrative – teritoriale nr. 523 – XIV din 16 iulie 1999, 

 art. 4 (1), (2), 5 din Legea privind delimitarea proprietății publice nr. 29 din 

05.04.2018, 

în conformitate cu art. 29 (1), (21), (22), din Legea cu privire la cultura fizică 

și sport nr. 330 – XIV din 25 martie 1999, 

 În temeiul art. 3 (1), 7, 10 (1), 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 schimbă categoria de destinație a terenului proprietate publică, 

domeniul public al orașului Căușeni, cu suprafața totală de 0, 262 ha, nr. cadastral 

2701223141, amplasat în intravilanul or. Căușeni, str. A. Mateevici, f/n cu trecerea 

din categoria terenului ”neproductiv” în categoria de terenuri destinate industriei, 

transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale.   

2. Se stabilește modul de folosință a terenului proprietate publică, domeniul 

public al orașului Căușeni, cu suprafața totală de 0, 262 ha, nr. cadastral 

2701223141, amplasat în intravilanul or. Căușeni, str. A. Mateevici, f/n, ”teren 

sportiv”.  

3. Se interzice amplasarea construcţiilor şi amenajărilor capitale contrare 

destinaţiei speciale a acestui teren, precum şi a construcţiilor şi amenajărilor 

provizorii uşoare (gherete, chioşcuri). 

4. Se interzice schimbarea ulterioară a categoriei de destinație și a modului 

de folosință a terenului proprietate publică, domeniul public al orașului Căușeni, cu 

suprafața totală de 0, 262 ha, nr. cadastral 2701223141, amplasat în intravilanul or. 

Căușeni, str. A. Mateevici, f/n sau înstrăinarea lui. 

 



5. Prezenta decizie se comunică: 

- Dlui Anatolie Donțu, primarul orașului Căușeni; 

- Instituția Publică ”Agenția Servicii Publice”, Serviciul Cadastral  

Teritorial ”Căușeni” 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. 

 

 

 

      Primar                                                                  Anatolie Donțu 

     Specialist                                                              Valentina Gîrjeu        

 

      Secretarul Consiliului Orășenesc                    Cucoș - Chiseliță Ala 

 
Avizat_______ 


