
REPUBLICA M OLDOVA  
RAIO NUL CĂUŞENI 

CO NSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr. 2/36
din 7 mai 2021

Cu privire la închierea executorului judecătoresc

Avînd în vedere:

închierea depusă de executorul judecătoresc V ladim ir Bezede, cu nr. 009-

2389/21 din 10.03.2021 înregistrată în prim ăria Căuşeni cu nr.02 /1-23-321 din

17.03.2021, intentată în tem eiul documentului executoriu n r.2 -1058/2011 din

01.12.2011 emis de Judecătoria Căuşeni, or. Căuşeni, intrat în vigoare la data de 

21.12.2011, privind obligarea Consiliului orăşenesc Căuşeni, prin intermediul 

Comisiei de licitaţie funciară, să petreacă licitaţia funciară anunţată pentru data de

20.06.2011 ora 14.00 conform Com unicatului Inform ativ din M onitorul Oficial al 

RM  nr.91-94 din 03.06.2011 cu participanţii înregistraţi la data respectivă pentru 

procurarea terenului cu S=0,0125 ha din or. Căuşeni, şos. Tighina 7/b, cu preţul 

iniţial de expunere la vînzare de 16147 lei.

- avizele com isiilor consultative de specialitate a Consiliului orăşenesc Căuşeni, 

în tem eiul art. 14 (1), (2), lit. b), 20 (7) din Legea privind adm inistraţia publică 

locală nr. 436 -  XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

>

l.Se  ia act de închierea depusă de executorul judecătoresc V ladim ir Bezede, cu nr. 

009-2389/21 din 15.03.2021 înregistrată în prim ăria Căuşeni cu nr.02/1-23-321 din

17.03.2021.

2. 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. Radu, 3
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în  cazul dezacordului cu răspunsul la cererea prealabilă poate fi contestată, în 

term en de 30 zile de la data comunicării, în judecătoria Căuşeni, sediul central, pe 

adresa: or. Căuseni, str. Stefan cel Mare si Sfânt, nr. 86.

3. Prezenta Decizie se comunică:

-Primarului or. Căuşeni Anatolie Donţu;

- Gîrjeu Valentina, specialist al Prim ăriei or. Căuşeni;

- Executorului judecătoresc Vladim ir Bezede;

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

aduce la cunoştinţă publică prin intermediul afişării.
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