
REPUBLICA MOLDOVA 
RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIA nr. 7/13
din 29 octombrie 2021

Cu privire la autorizarea demolării 

unei construcţii
9

Având în vedere:

Răspunsul Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică nr. 19/2 -  3344/21 din 

30.09.2021 înregistrat în registrul comun al Primăriei or. Căuşeni de evidenţă a 

corespondenţei cu nr. de intrare 02/1 -  23 -  1093 din 07.10.2021, 

în conformitate:

cu art. 2 (1), lit. b), 3, 4 (1), lit. d), 5 (1), lit. a), 50, lit. b) din Legea privind 

principiile urbanismului şi amenajării teritoriului nr. 835 -  XIII din 17 mai 1996, 

pct. 35, lit. a) din Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare, 

intervenţiile în timp şi postulizarea construcţiilor aprobat prin Hotărârea 

Guvernului Republicii Moldova nr. 382 din 24.04.1997,

art. 9 (1) din Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice 

nr. 121 -  XVI din 4 mai 2007,

în baza art. 3, lit. a), 4 (1), lit. a), g) din Legea privind descentralizarea 

administrativă nr. 435 -  XVI din 28.12.2006

în temeiul art. 14 (1), (2), lit. b), d), 20 (5) din Legea privind administraţia 

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

DECIDE:
/ #
â , 7

1. Se autorizează desfiinţarea construcţiei nefinalizate din or. Căuşeni, str. A.pTt\ . ’M t f  7 %  PI
Şciusev, nr. 32, nr. cadastral 2701214.024. / Hi



2. Se împuterniceşte primarul or. Căuşeni cu dreptul de a elabora, aviza şi 

aproba proiectul de organizare a executării lucrărilor de desfiinţare a construcţiei 

nefinalizate din or. Căuşeni, str. A. Şciusev, nr. 32, nr. cadastral 2701214.024.

3. Se recomandă primarului or. Căuşeni de a identifica mijloacele financiare 

şi prezentarea, la şedinţa imediat următoare a Consiliului orăşenesc Căuşeni, a 

proiectului de decizie privind alocarea mijloacelor financiare din bugetul or. 

Căuşeni în scopul executării prezentei decizii.

4. 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
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sediul pe adresa: or. Căuşeni, str. M. Radu, 3.

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

în termen de 30 zile de la data comunicării, la judecătoria Căuşeni, sediul central, 

pe adresa: or. Căuşeni, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 86.

5. Prezenta decizie se comunică:

- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;

- Agenţia pentru Supraveghere Tehnică;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat si se aduce la cunoştinţă
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publică prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei oraşului Căuşeni şi 

includerii în Registrul de stat al actelor locale.

PREŞEDINTELE


