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REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUŞENI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI
DECIZIA nr. 2/_____
din ___________________ 2021
Cu privire la corectarea erorilor comise la
înregistrarea primară masivă a dreptului de
proprietate asupra terenurilor proprietate privată.
Avînd în vederecererile depuse de cetățeni, înregistrate în Registrul comun al
primăriei or. Căușeni:
Cravciuc Tatiana, domiciliatăîn or. Căușeni, str. Ștefancel Mare șiSfînt, nr. 1, ap.
30, cu nr. de întrare 02/1-25-362 din 26.02.2021, Pavlenco Tatiana, domiciliatăîn
or. Căușeni, str. CaleaBrezoaiei, nr. 59, cu nr. de întrare 02/1-25-378 din
02.03.2021,Gorobeț Dumitru, domiciliatîn or. Căușeni, str. Alexei Mateevici, nr.
4, ap. 6, cu nr. de întrare 02/1-25-384 din 26.02.2021, Russu
Gheorghi,domiciliatîn or. Căușeni, str. Livezilor, nr. 25, cu nr. de întrare 02/1-25418 din 09.03.2021, Muntean Maria, domiciliatăîn or. Căușeni, str. Ștefancel
Mare șiSfînt, nr. 100, cu nr. de întrare 02/1-25-437 din
11.03.2021,PurcelNadejda, domiciliatăîn or. Căușeni, str. Nicolae Iorga, nr. 9, cu
nr. de întrare 02/1-25-536 din 23.03.2021,TalmazanAlexandru, domiciliatîn or.
Căușeni, str. PietreVechi, nr. 56 ap. 5, cu nr. de întrare 02/1-25-573 din
29.03.2021,Focșa Tatiana, domiciliatăîn or. Căușeni, str. Ștefancel Mare șiSfînt,
nr. 69 ap. 43, cu nr. de întrare 02/1-25-609 din 01.04.2021, CamenșcicValeriu,
domiciliatîn or. Căușeni, str. AlexandrPușkin, nr. 70, cu nr. de întrare 02/1-25615 din 01.04.2021, Zubovscaia Elena, domiciliatăîn or. Căușeni, str. Alexei
Mateevici, nr. 188, cu nr. de întrare 02/1-25-661 din 07.04.2021, Ciobanu Maria,
domiciliatăîn or. Căușeni, str. Ștefancel Mare, nr. 64, cu nr. de întrare 02/1-25662 din 07.04.2021, Russoi Maria, domiciliatăîn or. Căușeni, str. PetruRareș, nr.
36, cu nr. de întrare 02/1-25-663 din 07.04.2021, cu privire la corectarea erorilor
comise la înregistrarea primară masivă a dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor,

Acordurilor titularilor de drepturi cu privire la efectuarea corectărilor erorilor
comise,
În temeiul art. 551, (1), lit. c), (2) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.
1543-XIII din 25.02.1998,
În conformitate cu prevederile pct. 4, 5 (3), 6, pct. 53-55 din Regulamentul
privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a
terenurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 437 din
11.09.2019,
În temeiul art. 14 alin. (1), (3), 20 (5) din Legea Republicii Moldova, nr. 436XVI din 28.12.2006 ”Privind administraţia public locală”, Consiliul orăşenesc
Căuşeni, DECIDE:
1. Se permite corectarea erorilor comise în procesul înregistrării primare masive a
dreptului de proprietate asupra terenurilor proprietate privată și executării
lucrărilor cadastrale conform listei anexă, parte integrantă a prezentei decizii.
2. Primarul or. Căușeni, Anatolie Donțu va asigura efectuarea modificării
documentației cadastrale în conformitate cu prevederile prezentei decizii.
3. Prezenta decizie poate fi contestată conform prevederilor art. 19, 164 (1),
165 (1), 166 din Codul Administrativ al Republicii Moldova cu cerere prealabilă,
în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Consiliul orășenesc Căușeni cu
sediul pe adresa: or. Căușeni, str. Meșterul Radu, nr. 3.
În cazul dezacordului cu răspunsul la cererea prealabilă poate fi
contestată, în termen de 30 zile de la data comunicării, în Judecătoria Căușeni,
sediul central, pe adresa: or. Căușeni, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 86.
4. Prezenta Decizie se comunică:
- D-lui Anatolie Donțu, primarul orașului Căușeni;
- Instituției Publice ”Agenția Servicii Publice”, Serviciul Cadastral
Teritorial ”Căușeni;
- cetățenilor, Cravciuc Tatiana; Pavlenco Tatiana; Gorobeț Dumitru;
Russu Gheorghi; Muntean Maria; Purcel Nadejda, Talmazan Alexandru, Focșa
Tatiana; Camenșcic Valeriu, Zubovscaia Elena, Ciobanu Maria, Russoi Maria;
- OficiuluiTeritorialCăuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova și se
aduce la cunoștință publică prin intermediul plasării pe pagina web a primăriei
or.Căușeni și includerii în Registrul de Stat a actelor locale.
PREȘEDINTELE
ȘEDINȚEI
Primarul or. CăușeniAnatolieDonțu
Specialist
SecretarulConsiliului

SECRETARUL CONSILIULUI
ORĂȘENESC
Ala Cucoș -Chiseliță
Valentina Gîrjeu

orășenesc Căușeni
AvizatAnatolieFocșa

Ala Cucoș-Chisalița
NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de Decizie

,, Cu privire la corectarea erorilor comise la înregistrarea primară masivă a
dreptului de proprietate asupra terenurilor proprietate privată”.
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea
proiectului
Primaria
or.
Căușeni,
specialistulîndomeniulreglementăriiregimuluifunciarGîrjeu Valentina
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile
urmărite
1. Cerereadepusă de cet. Cravciuc Tatiana cu domiciliulîn or. Căușeni, str.
str. Ștefancel Mare șiSfînt, nr. 1, ap. 30, înregistratăînRegistrulcomun al primăriei
or. Căușeni cu nr. de întrare 02/1-25-362 din 26.02.2021.
Avîndînvedereeroriletehniceproduse la înregistrareaînRegistrul--BunurilorImobile,
ținut de cătreI.P. ”AgențiaServiciiPublice” Serviciul Cadastral TeritoialCăușeni a
dreptului de proprietateasupraterenului cu destinație ”grădini”, nr. cadastral
2701103004 cu amplasamentînextravilanul or. Căușeni, înscrieregreșită a numelui,
prenumelui, patronimicul,Cucuța Ion Petru.
ÎntemeiulDecizieiconsiliuluimunicipialCăușeni, nr. 5/2 din 25 mai2000 ”Cuprivire
la
examinareadecizieicomisieifunciare,
nr.
7/2.3
din
17.05.2000
”despreconfirmareadreptuluicetățenilor la mărimeasuprafețelorloturilor de pământ
de pe lângăcasă, repartizatemuncitrilorșislijbașilor din sovhozurișialtorcetățeni”,
prin care s-a aprobatdeciziacomisieifunciare nr. 7/2.3 din 17.05.2000
șianexa”Listacetășenilor,
care
au
obținutpământ
conform
art.
82
înextravilanulmun. Căușeni”, parteintegrantă la decizie.
Conform anexei indicate supra, la nr. cadastral 2701103004 esteinscris cet.
Țiperică Ion Petru, (copia din anexă se anexaează), dar de faptînRegistrul de
evidență a certificatelorprovizoriieliberatecetățenilor,întemeiul art 82 a
CoduluiFunciar al Republicii Moldova esteindicat cet. ȚipericăPetru Ion, cu
atribuireasuprafeței de teren de 0,3028 ha (copia din regiatru se anexează).
ÎnRegistrulBunurilorImobile, ținut de cătreI.P. ”AgențiaServiciiPublice” Serviciul
Cadastral TeritoialCăușeniesteînregistratdreptul de proprietateasupraterenului cu
nr. cadastral 2701103004 cu suprafața de 0,2015 ha (suprafațaterenului de facto
este
de
0,3029
ha)
a
cet.
Cucuța
Ion
Petru.
La
înstriereaînRegistrulBunurilorImobile s-a produs o eroaretehnică, din motiv,
căașapersoană nu figureazăniciîntr-o listă, ca lucrătorîncolhozsausovhozșinici nu a

fostinclusăînlistapersoanelor, care au dreptul la teren ”grădini”. Pe teritoriul or.
Căușeni, persoană cu numeleCucuța Ion Petrunu există.
Terenul cu suprafața de 0,3029 ha, nr. cadastral 2701103001 cu
amplasamentînextravilanul or. Căușeni, atribuit anterior cet. Cravciuc Tatiana,
(înanexă la decizieșiînregistru de evidențăfigureazăpersoananominalizată),
dardupăcarevacorectări, (deținătorul nu cunoaștemotivele) a fostdeplasatăpeterenul
cu
nr.
cadastral
2701103004,
suprafațaterenuluiaceiaș,
pe
care
îlprelucreazăpersonal pânăînprezent.
2. Cerereadepusă de cet. Pavlenco Tatiana, domiciliatăîn or. Căușeni, str.
CaleaBrezoaiei, nr. 59, înregistratăînRegistrulcomun al primăriei or. Căușeni cu
nr. de întrare 02/1-25-378 din 02.03.2021,cuprivire la corectareaerorilorcomise la
înregistrareaprimarămasivă
a
dreptului
de
proprietateprivatăasupraterenuriloragricole cu nr. nr. cadastrale: 2701408158,
2701408022, 2701408177 și 2701406057 cu amplasamentînextravilanul or.
Căușeni, ce au aparșinutmamei sale, Ceban Elena, decedată la 16.07.2021,
moștenitoareacăreiestefiica,
Pavlenco
Tatiana
șianume:
corectareapatronimiculuipersoaneicealăsatmoștenire
din
Ceban
Elena
EfimovnaînCeban Elena Ifrim (actele confirmative se anexează).
3. Cerereadepusă de cet. Gorobeț Dumitru, domiciliatîn or. Căușeni, str.
Alexei Mateevici, nr. 4, ap. 6, înregistratăînRegistrulcomun al primăriei or.
Căușeni cu nr. de întrare 02/1-25-384 din 26.02.2021, cu privire la
corectareaerorilorcomise la înregistrareaprimarămasivă a dreptului de
proprietateprivatăasupraterenului cu destinație ”construcție locative” cu nr.
cadastral 2701205088 cu amplasamentîn or. Căușeni, str-la Ana șiAlexandru, nr.
7
șianume:
corectareaprenumeluișipatronimicului
din
GorobețDmitriiGheorghieviciînGorobeț Dumitru Grigore (actele confirmative se
anexează).
4. Cerereadepusă de cet. RussuGheorghi, domiciliatîn or. Căușeni, str.
Livezilor, nr. 25, înregistratăînRegistrulcomun al primăriei or. Căușeni cu nr. de
întrare 02/1-25-418 din 09.03.2021, cu privire la corectareaerorilorcomise la
înregistrareaprimarămasivă a dreptului de proprietateprivatăasupraterenului cu
destinație ”construcție locative” cu nr. cadastral 2701207065 cu amplasamentîn
or. Căușeni, str. Livezilor, nr. 25 șianume: corectareanumelui,
prenumeluișipatronimicului din RusuGrigoriiIvanoviciînRussuGheorghi Ivan
(actele confirmative se anexează).
5. Cerereadepusă de cet. Muntean Maria, domiciliatăîn or. Căușeni, str.
Ștefancel Mare șiSfînt, nr. 100, înregistrată în Registrulcomun al primăriei or.
Căușeni cu nr. de întrare 02/1-25-437 din 11.03.2021, cu privire la
corectareaerorilorcomise la înregistrareaprimarămasivă a dreptului de

proprietateprivatăasupraterenului cu destinație ”grădini” cu nr. cadastral
2701411114
cu
amplasamentînextravilanul
or.
Căușenișianume:
corectareanumelui, prenumeluișipatronimicului din GorjăuParascovia Gheorghe
înGîrjevParascoviaNichifor (actele confirmative se anexează).
6. Cerereadepusă de cet. PurcelNadelda, domiciliatăîn or. Căușeni, str.
Nicolae Iorga, nr. 9, înregistratăînRegistrulcomun al primăriei or. Căușeni cu nr.
de întrare 02/1-25-536 din 23.03.2021, cu privire la corectareaerorilorcomise la
înregistrareaprimarămasivă a dreptului de proprietateprivatăasupraterenului cu
destinație ”construcțielocativă” cu nr. cadastral 2701213145 cu amplasamentîn
or. Căușeni, str. Alexei Mateevici, nr. 114 șianume: radiereadreptului de
proprietateasupraterenuluiînregistratînRegistrulBunurilorImobiledupă
cet.
CulbidaPavel, care a decedat la 04.03.1986, din motiv, căla
împropretărireacetățenilor cu terenuriocupate sub construcții locative nu s-a
ținutcont de situația de la 01 ianuarie 1992.
7. Cerereadepusă de cet. TalmazanAlexandru, domiciliatîn or. Căușeni,
str. PietreVechi, nr. 56 ap. 5, înregistratăînRegistrulcomun al primăriei or.
Căușeni cu nr. de întrare 02/1-25-573 din 29.03.2021, cu privire la
corectareaerorilorcomise la înregistrareaprimarămasivă a dreptului de
proprietateprivatăasupraterenului cu destinație ”construcție locative” cu nr.
cadastral 2701310065 cu amplasamentînextravilanulor. Căușeni, șianume:
corectareanumeluișipatronimicului din TalematonGrigoreRadionînTalmazan
Grigori Radion(actele confirmative se anexează).
8. Cerereadepusă de cet. Focșa Tatiana, domiciliatăîn or. Căușeni, str. Ștefancel
Mare șiSfînt, nr. 69, ap. 43, înregistratăînRegistrulcomun al primăriei or. Căușeni
cu nr. de întrare 02/1-25-609 din 01.04.2021, cu privire la
corectareaerorilorcomise la înregistrareaprimarămasivă a dreptului de
proprietateprivatăasupraterenuriloragricole cu nr. nr. cadastrale 2701101066,
27014403082 și 2701303108 cu amplasamentînextravilanul or. Căușenișianume:
radiereapatronimicului ”Pimonovna” (actele confirmative se anexează).
9. Cerereadepusă de cet. CamenșcicValeriu, domiciliatîn or. Căușeni, str.
AlexandrPușkin, nr. 70, înregistratăînRegistrulcomun al primăriei or. Căușeni cu
nr. de întrare 02/1-25-615 din 01.04.2021, cu privire la corectareaerorilorcomise
la
înregistrareaprimarămasivă
a
dreptului
de
proprietateprivatăasupraterenuriloragricole cu nr. nr. cadastrale 2701101066,
27014403082 și 2701303108 cu amplasamentînextravilanul or. Căușenișianume:
radiereadreptului
de
proprietateasupraterenuluiînregistratînRegistrulBunurilorImobiledupă
cet.
Camenșcic Irina, care a decedat la 28.07.1990, din motiv, căla
împropretărireacetățenilor cu terenuriocupate sub construcții locative nu s-a

ținutcont de situația de la 01 ianuarie 1992.
10. Cerereadepusă de cet. Zubovscaia Elena, domiciliatăîn or. Căușeni, str.
Alexei Mateevici, nr. 188, înregistrată în Registrulcomun al primăriei or. Căușeni
cu nr. de întrare 02/1-25-661 din 07.04.2021, cu privire la
corectareaerorilorcomise la înregistrareaprimarămasivă a dreptului de
proprietateprivatăasupraterenului cu destinașie ”grădină” cu suprafața de 0,34 ha,
nr. cadastral 2701104013 cu amplasamentînextravilanul or. Căușeni și anume:
dreptul
de
proprietateasupraterenului
a
fostînregistratdupă
cet.
BlidariSergheiSerghei.
ÎnRegistrulBunurilorimobilecetățeanului,
BlidariSergheiSergheii-a fostînregistratdreptul de proprietateasupraterenului cu
destinație ”grădini” cu suprafața de 0,3511 ha, nr. cadastral 2701104019.
11. Cerereadepusă de cet. Ciobanu Maria, domiciliatăîn or. Căușeni, str. Ștefancel
Mare, nr. 64, înregistratăînRegistrulcomun al primăriei or. Căușeni cu nr. de
întrare 02/1-25-662 din 09.03.2021, cu privire la corectareaerorilorcomise la
înregistrareaprimarămasivă a dreptului de proprietateprivatăasupraterenului cu
destinație ”construcție locative” cu nr. cadastral 2701217083 cu amplasamentîn
or. Căușeni, str. Ștefancel Mare șiSfînt, nr. 64 șianume: corectareanumeluidin
”Ceban” în”Ciobanu” (actele confirmative se anexează).
12. Cerereadepusă de cet. Russoi Maria, domiciliatăîn or. Căușeni, str.
PetruRareș, nr. 36, înregistratăînRegistrulcomun al primăriei or. Căușeni cu nr. de
întrare 02/1-25-663 din 07.04.2021, cu privire la corectareaerorilorcomise la
înregistrareaprimarămasivă a dreptului de proprietateprivatăasupraterenului cu
destinașie ”agricol” cu suprafața de 1,0185ha, nr. cadastral 2701406005 cu
amplasamentînextravilanul
or.
Căușeni
și
anume:
dreptul
de
proprietateasupraterenului a fostînregistratdupă cet. Pascari Tatiana.
ÎnRegistrulBunurilorimobilecetățenei, Pascari Tatiana i-a fostînregistratdreptul de
proprietateasupraterenului cu destinație ”agricol” cu suprafața de 1,0165 ha, nr.
cadastral 2701317085 cu amplasamentînextravilanul or. Căușeni, care a
fostînstrăinatînanul 2012.
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Asigurarearespectăriicadrului legal șicorectareaerorilor comise în procesul
înregistrării primare masive a dreptului de proprietate asupra terenurilor proprietate
privată și executării lucrărilor cadastrale în temeiul Regulamentuluiprivindmodul
de corectare a erorilorcomiseînprocesulînregistrăriidreptului de
proprietate a terenurilor, aprobatprinHotărîreaGuvernuluiRepublicii Moldova nr.
437 din 11.09.2019.
4. Fundamentarea economico-financiară

------------------------------------------------------------5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Întemeiul art.551, (1), lit. c), (2) din LegeaCadastruluibunurilorimobile nr. 1543XIII din 25.02.1998, înconformitate cu prevederile pct. 4, 5 (3), 6, pct. 53-55 din
Regulamentulprivindmodul
de
corectareaerorilorcomiseînprocesulatribuiriiînproprietate
a
tetenurilor,
aprobatprinHotărîreaGuvernuluiRepublicii Moldova nr. 437 din 11.09.2019,
întemeiul art. 14 alin. (1), (3), 20 (5) din LegeaRepublicii Moldova, nr. 436-XVI
din 28.12.2006 ”Privindadministraţiapublicălocală.
6. Constatărileexpertizeianticorupție.
Prevederile proiectului nu sunt în detrimentul interesului public și nu
afectează drepturile fundamentale ale omului ci, invers, vine să asigure respectarea
cadrului legal și interesului public.
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în
procesul decizional, proiectul de decizie privind alocarea premiului este plasat pe
pagina web oficială a Primăriei or. Căușeni. Proiectul va fi supus consultărilor
publice cu toate părțile interesate și va urma avizarea oficială în condițiile cadrului
normativ.

Primar

Anatolie Donțu

Specialist

Valentina Gîrjeu

