
REPUBLICA M OLDOVA  
RAIONUL CĂUŞENI 

CO NSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr. 3/6
din 28 mai 2021

Cu privire la formarea bunurilor 

imobile prin separare

Având în vedere:

propunerile primarului or. Căuşeni,

avizul comisiei funciare din cadrul primăriei or. Căuşeni din 12 aprilie 2021, 

avizele com isiilor consultative de specialitate a Consiliului orăşenesc

Căuşeni,
? ?

în scopul executării:

Titlului executoriu nr. 2 -  1136/2016 din 03.05.2019 emis de judecătoria 

Căuşeni (sediul central) privind obligarea primăriei or. Căuşeni de a elibera titlul de 

autentificare a dreptului deţinătorului de teren pe numele lui Vrabie Simion Ivan asupra 

terenului trecu în Registrul titularilor funciari la nr. 369/271 cu suprafaţa de 0,25 ha,

încheierilor executorului judecătoresc Iulia Danu din 01.12.2020 şi 20.01.2021 

emise în cadrul procedurii de executare nr. 168 -  155 -  2020,

în baza art. 3, lit. a), 4, lit. a), 7 (1 ) , lit. a) - c), g), 8 (1), lit. a), 10 (1), din Legea cu
*

privire la form area bunurilor imobile nr. 354-XV din 28.10.2004,

în tem eiul art. 3 (1), 7, 10, (1), 14 (1), (2), lit. b), d), (3), 20, (5) din Legea 

privind administraţia public locală, nr. 436-X V I din 28.12.2006, Consiliul 

orăşenesc Căuşeni, DECIDE:
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1. Se formează, prin separare, din bunul imobil proprietate, publică., domeniul 

privat al or. Căuşeni cu suprafaţatotală de 0,5888 ha, nr. 

amplasat în extravilanul or. Căuşeni, modul de folosinţa 

bunuri imobile independente:



- cu nr. cadastral 2701410203, amplasat în extravilanul or. Căuşeni cu 

suprafaţa de 0,25 ha.

- cu nr. cadastral 2701410099, amplasat în extravilanul or. Căuşeni cu 

suprafaţa de 0,3088 ha.

2. Se înregistrează dreptul de proprietate asupra terenului cu suprafaţa de 0,25 ha, 

nr. cadastral 2701410203 în Registrul Bunurilor Imobile, ţinut de I. P. ’’Agenţia 

Servicii Publice”, Serviciul Cadastral Teritorial Căuşeni.

3.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului or. 

Căuşeni, Anatolie Dontu.
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4. 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 zile de la data comunicării, la Consiliul orăşenesc Căuşeni, cu sediul
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pe adresa: or. Căuşeni, str. Meşterul Radu, nr. 3.
Л.

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

term en de 30 zile de la data comunicării, la Judecătoria Căuşeni cu sediul pe adresa: 

or. Căuşeni, str. Stefan cel M are si Sfînt, nr. 86.
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5. Prezenta decizie se comunică:

- Dlui, Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;

- Instituţiei Publică ’’Agenţia Servicii Publice” , Serviciul Cadastral Teritorial 

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

includerii în Registrul de stat a actelor locale.

PREŞEDINTELE 
ŞEDINŢEI: 

Tatiana Dragulea
CONTRASEM NEAZĂ:

TARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC 
Ala Cucoş-Chiseliţa


