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REPUBLICA M OLDOVA  

RAIONUL CĂUŞENI 
CO NSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIEnr. 2/17
din 7 mai 2021

Cu privire la actualizarea planului geometric

Avînd în vedere cererea cet. Tudorica Sergiu, dom iciliat în r-nul Anenii Noi, 

sat. Ţînţăreni, str. Spartacus, nr. 1, înregistrată în Registrul comun al primăriei 

Căuşeni cu nr. de intrare 02/1-25-460 din 15.03.2021, prin care solicită actualizarea 

planului geometric a terenului proprietate privată în scopul stabilirii hotarelor fixe, 

avizul comisiei Funciare din cadrul primăriei or. Căuşeni din data de 

12.04.2021,

în conformitate cu art. 15 , art. 18 (4), lit. a) din Legea cadastrului bunurilor 

imobile, nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998,

în baza pct. 77 (1), (2), 78 (4) 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 

M oldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia public locală, Consiliul 

orăşenesc Căuşeni DECIDE:

1. Se perm ite actualizarea planului geometric al terenului proprietate privată cu 

suprafaţa de 0,005 ha, nr. cadastrral 2701210472 cu am plasam ent în or. Căuşeni, 

bd. Mihai Em inescu cu stabilirea hotarelor fixe noi cu păstrarea suprafeţei conform 

actului de drept.

2. Executarea prezentei decizii se pune în seama proprietarului de teren prin 

intermediul Serviciului Cadastral Teritorial Căuşeni al Instituţiei Publice ”Agenţia 

Servicii Publice” .
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4. Prezenta decizie poate fi contestată, conform prevederilor art. 19, 164 (1), 

165 (1), 166 din Codul Adm inistrativ al Republicii M oldova cu cerere prealabilă, în 

term en de 30 de zile de la data comunicării, la Consiliul orăşenesc Căuşeni cu sediul 

pe adresa: or. Căuşeni, str. M eşterul Radu, nr. 3.

în  cazul dezacordului cu răspunsul la cererea prealabilă poate fi contestată, 

în term en de 30 zile dela comunicare, la Judecătoria Căuşeni, sediul central, or. 

Căuşeni, str. Stefan cel M are si Sfînt, nr. 86.
? 7  5 5 7

3. Prezenta Decizie se comunică:

- Prim arului or. Căuşeni Dontu Anatolie;
5 ? 7

- Instituţia Publică ’’Agenţia Servicii Publice”, Serviciul Cadastral Teritorial 

Căuşeni;
5 7

- cet. Tudorica Sergiu;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii M oldova şi se 

aduce la cunoştinţă publică prin intermediul plasării pe pagina web a prim ăriei or. 

Căuşeni şi Registrul de Stat a actelor locale.

PREŞEDINTELE 
ŞEDINŢEI 

Sergiu Gogu
CONTRASEM NEAZĂ 

SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC 
Ala Cucoş-Chiseliţa
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