REP UBLICA M O L D O V A
R A IO N U L CÂ UŞENI
C O NSIL IUL O R Ă Ş E N E S C CĂUŞENI
DECIZIE nr.7/6
din 25 septembrie 2020
Cu privire la corectarea proiectului
de organizare a unui sector locativ

In scopul corectării erorilor masive comise la determinarea în natură a
hotarelor terenurilor de către executanţii lucrărilor cadastrale, care au generat
suprapuneri grafice ale planurilor cadastrale şi alte necorespunderi în configuraţia
planului general al sectorului locativ ’’Grigore Grigoriu” din oraşul Căuşeni,
executării Titlurilor Executorii nr. 2 - 1161/201 lem ise în baza Hotărârei din 19
decembrie 2011 a Judecătoriei Căuşeni privind obligarea Primăriei oraşului Căuşeni
de a modifica, prin intermediul Institutului Naţional de Cercetări şi Proiectări în
Domeniul Amenajării Teritoriului şi Arhitecturii „Urbanproiect”, proiectul de
execuţie a cartierului locativ „Grigore Grigoriu” din oraşul Căuşeni (obiect nr.
15224 - PG), de a ajusta, prin intermediu] Institutului Naţional de Cercetări şi
Proiectări în Domeniul Amenajării Teritoriului şi Arhitecturii „Urbanproiect”,
proiectul de execuţie a cartierului locativ „Grigore Grigoriu” din oraşul Căuşeni
(obiect nr. 15224 - PG), conform dreptului de proprietate privată obţinut în baza
titlurilor de autentificare a dreptului deţinătorului de teren şi a contractelor de
vânzare - cumpărare a pământului înregistrate în Registrul bunurilor imobile ţinut
de OCT Căuşeni şi neimixtiunii administraţiei publice locale în exercitarea
drepturilor de proprietate privată a titularilor de drepturi,
în conformitate cu art. 120 din Constituţia Republicii
255 din Codul de Procedură Civilă al Republicii
30.05.2003,

în baza art. 70 (1) din Codul de Executare al Republicii Moldova nr. 443 XV din 24.12.2004, art. 5 5 1 (1), lit. a), (2) din Legea cadastrului bunurilor imobile
nr. 1543 - XIII din 25 februarie 1998 şi a pct. 4 (3) din Regulamentul privind modul
de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor
aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii M oldova nr. 437 din 11.09.2019.
în temeiul art. 14(1), (2), lit. e), f), (3), 20 (5) din Legea privind administraţia
publică locală nr. 436 -

XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni,

DECIDE:

1. A corecta proiectul de organizare a sectorului locativ ’’Grigore Grigoriu”
din oraşul Căuşeni (sectoarele cadastrale nr. 2701110, 2701301) prin
intermediul repoziţionării.

2. Prezenta decizie se comunică:
Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;
Instituţiei Publice ’’Agenţia Servicii Publice”, Serviciul Cadastral
Teritorial ’’Căuşeni” ;
Dnei Iulia Danu, executor judecătoresc;
Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat şi se aduce la
cunoştinţă publică prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei oraşului
Căuşeni şi includerii în Registrului de stat a actelor locale.

PR EŞED IN TELE
ŞEDINŢEI:
Valeriu Ostaş
CO N SILIU LU I O RĂ ŞEN ESC

