REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUŞENI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI
DECIZIE nr. 2/8
din 7 mai 2021
Cu privire la aprobarea documentaţiei cadastrale,
a planului geometric actulaizat şi stabilirea surplusului de
teren proprietate publică, domeniul privat al or. Căuşeni

Având în vedere cererea cet. Strelţov Victor, domiciliat în or. Bender, str. 40
let VLCSM, nr. 3, ap. 14, înregistrată în Registrul comun al primăriei Căuşeni cu nr.
de intrare 02/1-25-103 din 19.01.2021 cu privire la înlăturarea neconformităţilor
constatate în urma elaborării documentaţiei cadastrale de către I.P. ’’Agenţia
Servicii Publice”, Serviciul Cadastral Teritorial Căuşeni, a terenului cu nr. cadastral
2701208098,
- documentaţia cadastrală privind actualizarea planului geometric al terenului
elaborat de Instituţia Publică ’’Agenţia Servicii Publice,, Serviciul Cadastral
Teritorial Căuşeni,
5

'

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 (2), (3), lit. a) a Instrucţiunii cu privire la modul de executare a
lucrărilor cadastrale la nivel de teren, 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 administraţii

siliul

orăşenesc Căuşeni DECIDE:

1. Se aprobă documentaţia cadastrală privind actuali

Letric

al terenului cu nr. cadastral 2701208098 cu amplasament în or. Căuşeni, str. 31

august 1989, nr. 57, elaborat de către Instituţia Publică ’’Agenţia Servicii Publice”,
Serviciul Cadastral Teritorial Căuşeni. modul de folosinţă ’’pentru construcţii”,
conform planului geometric, parte integrantă a prezentei decizii.
2. Se aprobă planul geometric actualizat al terenului, modul de folosinţă ’’pentru
construcţii”, nr. cadastral 2701208098 cu amplasament în or. Căuşeni, str. 31 august
1989, nr. 57.
3.

Se identifică bunul imobil cu nr. cadastral 2701208098, în u

măsurărilor geodezice efectuate cu suprafaţa de 0,2669 ha, dintre care 0,06 ha
(22,48 %), aparţine cet. Strelţov Victor, iar suprafaţa de 0,2069 ha (77,52 %)
aparţine proprietăţii publice, domeniul privat al oraşului Căuşeni.
4. Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului or. Căuşeni prin
intermediul Serviciului Cadastral Teritorial Căuşeni al Instituţiei Publice ’’Agenţia
Servicii Publice”.
5. 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 orăşenesc Căuşeni cu
sediul pe adresa: or. Căuşeni, str. Meşterul 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 Căuşeni,
sediul central, pe adresa: or. Căuşeni, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 86.
6. Prezenta Decizie se comunică:
- Primarului or. Căuşeni Dontu Anatolie;
-

cetăţeanului, Streltov Victor;

- 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.
PREŞEDINTELE
ŞEDINŢEI
Sergiu
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC
Ala Cucoş-Chiseliţa

