REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUŞENI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

D E C IZ IA nr. 2/15
din 7 m ai 2021
C u privire la atribuirea unor sectoare de
teren pentru construcţia caselor individuale
de locuit fam iliilor nou form ate

A vând în vedere cererile depuse de cetăţenii:
N icolau A lexei, dom iciliat în or. Căuşeni, str. M ihail K ogălniceanu, nr. 1,
ap. 5, înregistrată în Registrul com un al prim ăriei cu nr. 02/1-25-439 din
26.03.2020,
N oroşian N icolai, dom iciliat în or. Căuşeni, str. T ineretului, nr. 10,
înregistrată în R egistrul com un al prim ăriei cu nr.02/1-25-1045 din 03.08.2020,
Iordan Octeabrina, dom iciliată în or. Căuşeni, str. 1 M ai, nr. 27, înregistrată
în R egistrul com un al prim ăriei cu nr. de ieşire 02/1-25-1538 din 24.09.2020,
(cererea precedentă nr. 02/1-25-824 din 02.07.2018),
Lupaşco Elena, dom iciliată în or. Căuşeni, str. A lexandru Puşkin, nr. 94,
înregistrată în R egistrul com un al prim ăriei cu nr. 02/1-25-1766 din 16.10.2020,
Tudorean A ndrei, dom iciliat în or. Căuşeni, str. A lba Iulia, nr. 64,
înregistrată în Registrul com un al prim ăriei cu nr. 02/1-25-2162 din 23.11.2020,
Caram erli N atalia, dom iciliată în or. Căuşeni, str. U nirii, nr. 1, ap. 14,
înregistrată în R egistrul com un al prim ăriei cu nr. 02/1-25-2381 din 03.12.2020,
D odonov A lexandru, dom iciliat în or. Căuşeni, str. Renaşterii, nr. 60,
înregistrată în R egistrul com un al prim ăriei cu nr. 02/1-25-2488 din 23.12.2020.
în conform itate cu art. 11 din L egea R epublicii /M oldova nri $28 din

pet. 29 din R egulam entul cu privire la atribuirea sectoarelor de teren din
intravilan pentru case, anexe gospodăreşti şi grădini, aprobat prin decizia
C onsiliului orăşenesc Căuseni nr, 6/24 din 18.10.2011,
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în tem eiul art. 14 alin. (1), (2), lit. b) d) (3), 20 (5) din Legea R epublicii
M oldova,

nr. 436-X V I din 28.12.2006 ’’Privind adm inistraţia public locală”,

Consiliul orăşenesc Căuşeni, DEC IDE:

1. Se atribuie pentru construcţia caselor individuale de locuit cetăţenilor:
- N icolau A lexei, fam ilie nou form ată, un sector de teren cu suprafaţa de 0,07 ha,
nr. cadastral 2701227242 cu am plasam ent pe str. A lba Iulia, f/nr., or. Căuşeni;
- N oroşian N icolai, fam ilie nou form ată, un sector de teren cu suprafaţa de 0,07
ha, nr. cadastral 2701224320 cu am plasam ent pe str. V isarion Bilic, nr. 11, or.
Căuseni;
- Iordan O cteabrina, fam ilie nou form ată, un sector de teren cu suprafaţa de 0,07
ha, nr. cadastral 2701224307 cu am plasam ent pe str. V isarion Bilic, nr. 14, or.
Căuşeni;
- L upaşco Elena, fam ilie nou form ată, un sector de teren cu suprafaţa de 0,07 ha,
nr. cadastral 2701220320 cu am plasam ent pe str. A lexandr Puşkin, f/n, or.
Căuseni;
- Tudorean A ndrei, fam ilie nou form ată, un sector de teren cu suprafaţa de 0,07
ha, nr. cadastral 2701224310 cu am plasam ent pe str. Ivan V olcov, nr. 2, or.
Căuseni;
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- C aram erli N atalia, fam ilie nou form ată, un sector de teren cu suprafaţa de 0,07
»

ha, nr. cadastral 2701224311 cu am plasam ent pe str. Ivan V olcov, nr. 3, or.
Căuşeni, pentru construcţia casei individuale de locuit.
- D odonov A lexandru, fam ilie nou form ată, un sector de teren cu suprafaţa de
0,07 ha, nr. cadastral 2701224321 cu am plasam ent pe str. V isarion Bilic, nr. 9, or.
Căuşeni.
2.

Se obligă beneficiarii terenurilor pentru construcţia caselor de locuit în

term en de cel m ult 3 (trei) ani de la data adoptării deciziei die atribuire a terenului
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de a începe executarea construcţiei private cu respectarea doicum enţătiei de proiect
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elaborate, avizate şi aprobate în m odul stabilit şi de a nu întreprinde acţiuni de

înstrăinare a terenurilor sub sancţiunea nulităţii absolute a actelor de înstrăinare. Se
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stabileşte, că în cazul nerespectării acestor condiţii de către beneficiarii terenurilor
pentru construcţia caselor de locuit, consiliul orăşenesc Căuşeni va retrage terenul
repartizat şi îl va atribui altei fam ilii nou form ate în baza legii.
3. Prim ăria oraşului Căuşeni va înregistra noii deţinători de teren în R egistrul
cadastral al deţinătorilor de teren şi va asigura eliberarea extraselor.
4. Prezenta decizie în conform itate cu prevederile art. 20, 163, lit a), 189 din
C odul A dm inistrativ al R epublicii M oldova, nr. 116 din 19.07.2018 poate fi
contestată, în term en de 30 zile la com unicare, la Judecătoria Căuşeni, sediul
central, or. Căuşeni, str. Stefan cel M are si Sfînt, nr. 86.
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5. Prezenta D ecizie se com unică:
- D -lui A natolie D onţu, prim arul oraşului Căuşeni;
- Instituţia Publică

’’A genţia

Servicii Publice”, Serviciul

Cadastral

T eritorial ’’Căuşeni;
- cetăţenilor: N icolau A lexei, N oroşian N icolai, Iordan Octeabrina,
Lupaşco Elena, Tudorean A ndrei, Caram erli N atalia, D odonov A lexandru.
- O ficiului Teritorial Căuşeni al C ancelariei de Stat a R epublicii M oldova
şi se aduce la cunoştinţă publică prin interm ediul plasării pe pagina web a prim ăriei
or.Căuşeni şi includerii în R egistrul de Stat a actelor locale.

PR EŞED IN TELE
ŞED IN ŢEI
Sergiu Gom i
C O N TR A SE M N EA Z Ă
TA RU L C O N SIL IU L U I O RĂ ŞEN ESC
A la C ucoş-C hiseliţa

