
REPUBLICA M OLDOVA  
RAIO NUL CĂUŞENI 

CO NSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr. 7/34
din 29 octombrie 2021

Cu privire la iniţierea înregistrării primare masive 
a bunurilor imobile pe teritoriul UAT Căuşeni

/V

In conformitate cu:

art. 12, 16 (1), 21, 68 din Codul Adm inistrativ al Republicii M oldova, nr. 

116 din 19 iulie 2018

art. 16(1), lit. b) din Legea privind delim itarea proprietăţii publice, nr. 29 din 

05 aprilie 2018,

art. 4, 5, 28, 55 din Legea cadastrului bunurilor imobile, nr. 1543-XIII din 25 

febriarie 1998,

Hotărârea Guvernului despre unele m ăsuri privind crearea cadastrului 

bunurilor imobile, nr. 1030 din 12 octombrie 1998,

Hotărârea Guvernului privind aprobarea Regulamentul privind modul de 

delimitare a bunurilor proprietate publică, nr. 63 din 11.02.2019,

în temeiul art. 3, 4, 5 (1), 6 (2), 7, 14 (1), (2), (3), 20 (5) din Legea privind 

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

Căuşeni, DECIDE:
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1. Se acceptă iniţierea înregistrării primare masive a bunurilor imobile 

amplasate pe teritoriul or. Căuşeni şi evaluării acestora în cadrul realizării 

Proiectului de înregistrare şi evaluare funciară implimentat în baza Acordului de 

finanţare dintre Republica M oldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare, 

încheiat la data de 17 septembrie 2018, r-nul Căuşeni

2. Primarul or. Căuşeni, va asigura:

- inventarierea şi aprobarea actelor de inventariere 

proprietate publică a or. Căuşeni;



- întocm irea listelor bunurilor imobile proprietate public a UAT or. Căuşeni, 

în modul stabilit prin Hotărârea Guvernului, nr. 63 din 11.02.2019 pentru 

aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor proprietate 

publică;

- identificarea şi sistematizarea informaţiei despre numărul de erori comise în 

procesul de transmitere în proprietate a terenurilor şi completarea formularului 

privind numărul de erori şi natural lor;

- prezentarea Agenţiei Proprietăţii Publice a m aterialelor specificate la alin. 

unu şi doi pentru organizarea licitaţiilor privind achiziţionare a lucrărilor 

cadastrale;

- inştiinţarea cetăţenilor prin afişare în locuri publice şi prin alte m ijloace de 

publicitate, despre iniţierea înregistrării primare masive a bunurilor imobile 

amplasate pe teritoriul or. Căuşeni.

3. 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 eşterul Radu, nr. 3.
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In 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. Căuşeni, str. Ştefan cel M are şi Sfînt, nr. 86.

4. Prezenta decizie se comunică:

- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;

- Agenţiei Proprietăţii Publice;
*

- Instituţiei Publice ’’Agenţia Servicii Publice”, Departam entul Cadastru;

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

includerii în Registrului de stat a actelor locale.
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