REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUŞENI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI
DECIZIE nr. 10/3
din 08 decembrie 2020

Cu privire la aprobarea documentaţiei cadastrale,
a planurilor geometrice actulaizate şi stabilirea surplusurilor de
teren proprietate publică, domeniul privat al or. Căuşeni
Avînd în vedere:
- demersul S.A. ’’EXIMOTOR” cu sediul în mun. Chişinău, str.
Aerodromului, nr. 15, ap. 6, IDNO - cod fiscal 1002600034712, înregistrat în
Registrul comun al primăriei Căuşeni cu nr. de întrare 02/1-25-2007 din 09.11.2020
cu privire la actualizarea planului geometric cu nr. cadastral 2701208183,
- cererea cet. Cuzneţov Constantin, domiciliat în or. Căuşeni, str. Alexandr
Puşkin, nr. 20, înregistrată în Registrul comun al primăriei Căuşeni cu nr. de întrare
02/1-25-2038 din 12.11.2020 cu privire la actualizarea planului geometric cu nr.
cadastral 2701222034,
- documentaţia cadastrală privind actualizarea planurilor geometrice al
terenurilor elaborate de SC ’’Geocad Expert” SRL,
în conformitate cu art. 18 (4), lit. а), с), 551 (2), din Legea cadastrului
bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998,
în baza pct. 88 (3), lit. a) a Instrucţiunii cu privire la modul de executare a
lucrărilor cadastrale aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Relaţii
Funciare şi Cadastru nr. 70 din 04 august 2017,
în temeiul art. 3 (1) 7, 10 (1), 14 (1), (3), 20 (5) din Legea Republicii
Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind administraţia publică locală,
Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:
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1. Se aprobă documentaţia cadastrală privind actualizarea planurilor geometrice ale
terenurilor elaborate de către SC ’’Geocad Expert” SRL, modul de folosinţă ’’pentru
construcţii”, confom planurilor geometrice, parte integrantă a prezentei decizii:
- nr. cadastral 2701208183 cu amplasament în or. Căuşeni, str. Iuriî Gagarin,-nr. 63;
N

- nr. cadastral 2701222034 cu amplasament în or. Căuşeni, str
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2. Se aprobă planurile geometrice actualizate al terenurilor, modul de
folosinţă ’’pentru construcţii”:
- nr. cadastral 2701208183 cu amplasament în or. Căuşeni, str. Iurii
Gagarin, nr. 63;
- nr. cadastral 2701222034 cu amplasament în or. Căuşeni, str. Alexandr
Puskin, nr. 6.
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3. Se identifică bunurile imobile cu:
- nr. cadastral 2701208183, în urma măsurărilor geodezice efectuate cu
suprafaţa de 0,0921 ha, dintre care 0,0629 ha (68,3 %), aparţine SA ’’Eximotor”,
iar suprafaţa de 0,0292 ha (31,7 %) aparţine proprietăţii publice, domeniul privat
al oraşului Căuşeni;
- nr. cadastral 2701222034, în urma măsurărilor geodezice efectuate cu
suprafaţa de 0,0829 ha, dintre care 0,06 ha (75,38 %), aparţine cet. Cuzneţov
Constantin, iar suprafaţa de 0,0229 ha (27,62 %) aparţine proprietăţii publice,
domeniul privat al oraşului Căuşeni.
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4. Prezenta decizie în conformitate cu prevederile art. 20, 163, lit a), 189
din Codul Administrativ al Republicii Moldova, nr. 116 din 19.07.2018 poate fi
contestată, în termen de 30 zile la comunicare, la Judecătoria Căuşeni, sediul
central, or. Căuşeni, str. Stefan cel Mare si Sfînt, nr. 86.
5. Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului or. Căuşeni şi
a proprietarului de teren prin intermediul Serviciului Cadastral Teritorial Căuşeni
al Instituţiei Publice ’’Agenţia Servicii Publice”.
6. Prezenta Decizie se comunică:
- Primarului or. Căuşeni Dontu Anatolie;
- administratorului SA ’’EXIMOTOR”, Socolova Natalia;
- cetăţeanului, Cuzneţov Constantin;
- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii
Moldova şi se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul plasării pe pagina web
a primăriei or. Căuşeni şi Registrul de Stat a actelor locale.
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