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REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUŞENI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

D E C IZ IA nr. 2/19
din 7 m ai 2021
Cu privire la transm iterea în proprietate
privată a terenului
/V

In scopul executării cadrului legal al Republicii M oldova,
având în vedere:
- extrasul din R egistrul cadastral al deţinătorilor de teren eliberat cu nr. de
ieşire 02/1-24-826 la data de 27.04.2021,
- petiţia cet. B uga A ndrei, dom iciliat în or. Căuşeni, str. Trei Fîntîni, nr. 40,
înregistrată în R egistrul com un al prim ăriei cu nr. de ieşire 02/1-25-812 din
27.04.2021,
- C ertificatul de m oştenitor eliberat unicului m oştenitor în baza legii cu nr.
1-142 din 23.04.2021 de notarul Cram arenco V alentina,
în baza art. 11 din Codul Funciar al Republicii M oldova, nr. 828-XII din
25 decem brie 1991,
în conform itate cu art. 10, 17, 21, 23 (2), (3), 163 lit. a) din Codul
A dm inistrativ al R epublicii M oldova, nr. 116 din 19 iulie 2018,
în tem eiul art. 14 (1), (2), lit. b), d), e), (3), 20 (5) din L egea Republicii
M oldova,

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

C onsiliul orăşenesc Căuşeni, DEC IDE:

1.

Se transm ite în proprietate privată, cetăţeanului B uga A ndrei, dom icili

în or. Căuşeni, str. Trei Fîntîni, nr. 40, cota parte de 39,26 (trei z e c iş i nptfă întregi
două zeci si sase sutim i) % din suprafaţa totală a terenului aferent casei de locuit
go
ce constituie 0,1783 ha, nr. cadastral 2701219117, m odul de fo lo sin tălfp en tru
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construcţii” , am plasat în or. Căuşeni, str. Trei Fîntîni, nr. 42 ţ
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2. Prim arul or. Căuseni, A natolie D ontu v-a înregistra noul deţinător de teren în
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R egistrul cadastral al deţinătorilor de teren şi v-a asigura eliberarea extrasului.
3. Prezenta decizie în conform itate cu prevederile art. 20, 163, lit a), 189 din
C odul adm 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 C ăuşeni, sediul
central, or. Căuşeni, str. Ştefan cel M are şi Sfînt, nr. 86.
4. Prezenta D ecizie se com unică:
- D-lui A natolie D onţu, prim arul oraşului Căuşeni;
- Instituţia Publică ’’A genţia Servicii Publice” , Serviciul C adastral
Teritorial ’’Căuseni;
- cet. B uga Andrei;
- Oficiului T eritorial Căuşeni al C ancelariei de Stat a Republicii
M oldova şi se aduce la cunoştinţă publică prin interm ediul plasării pe pagina web
a prim ăriei or.Căuşeni şi includerii în Registrul de Stat a actelor locale.

PR EŞED IN TELE
ŞEDIN ŢEI
Sergiu Gogu
CO N TR A SE M N EA Z Ă
SECR ETA R U L CO N SILIU LU I O R Ă ŞEN ESC
A la C ucoş-C hiseliţa

